Dne 1. ledna 2010 byl v Dětském domově Aš oficiálně zahájen grantový projekt „I my se
potřebujeme uplatnit v životě“ pod registračním číslem CZ.1.07/1.2.11/02.0012 v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.2 Rovné příležitosti dětí a
žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dětský domov Aš je zařízení, kam přichází děti, na jejichž umístění se hlavní měrou podílí
selhání vlastní rodiny a přináší si mnoho osobnostních a vývojových problémů. Děti umisťované
do domova jsou ve velké míře ohroženy nerovností - sociální a vzdělanostní, ve srovnání s dětmi
z běžných rodin. Proto zařízení cíleně pracuje s touto skupinou ohrožených dětí a chce zvyšovat
jejich rovnost, která směřuje k lepšímu uplatnění ve společnosti, na trhu práce i v soukromém
životě. Hlavní cíl projektu bude naplňován pomocí dílčích cílů:
1) Zvyšování kvality domácí přípravy dětí v návaznosti na školní výuku:
- používání speciálních výukových programů pro děti se specifickými poruchami učení,
- zlepšení přípravy žáků základních škol v návaznosti na školní výuku - možnost využití PC a
softwaru pro domácí úkoly, zlepšování jazykových schopností, používání speciálního softwaru,
- zlepšení přípravy studentů středních škol na výuku - možnost využití PC a softwaru pro domácí
úkoly, seminární práce, hledání zdrojů na internetu,
- zvyšování možnosti přípravy na studia vyšších odborných a vysokých škol, používání
speciálního softwaru;
- cílená práce proškolených vychovatelek s dětmi v rámci jednotlivých rodinných skupin;
- samostatné využívání vybavení a softwaru.
2) Cílená práce pedagogických pracovníků, ve spolupráci s lektory, s dětmi, které se připravují
na odchod z domova do vlastního života a tím vytvoření rovných příležitostí: pravidelné
interaktivní programy přípravy na odchod ze zařízení - zvyšování klíčových aktivit - vybavit
všechny děti souborem vědomostí, dovedností, postoji a hodnotami na úrovni, která je pro ně
dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti - spojených se
zvyšováním užívání internetu před odchodem z domova do vlastního života (hledání
zaměstnání, komunikace s úřady apod.).
3) Zlepšení komunikace jednotlivých pedagogických pracovníků dětského domova, v rámci
rodinných skupin i s vedením domova:
- pomocí internetu a webových stránek rodinných skupin;
- pomocí supervize personálu zařízení;
- podporou dalšího zvyšování a prohlubování kvalifikace pracovníků zařízení.
Celkovým výstupem bude zvýšení kompetencí dětí domova, směřující k jejich lepšímu uplatnění
ve společnosti, na trhu práce i v soukromém životě.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

