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O NADACI OPEN SOCIETY FUND PRAHA
Nadace Open Society Fund Praha rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Má více než 20 let zkušeností a patří mezi pět největších
nadací v České republice. Financuje a sama realizuje jak projekty, které usilují
o systémové změny na celostátní úrovni, tak projekty, které přispívají k řešení konkrétních lokálních situací. Podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění
ve svém bezprostředním okolí i své zemi. Mezi klíčová témata, na která se Nadace Open Society Fund Praha zaměřuje, patří rozvoj efektivní a transparentní
veřejné správy prostřednictvím Fondu Otakara Motejla, vzdělávání dětí a mladých lidí, rovné příležitosti žen a mužů a podpora kvalitní české žurnalistiky.
Kromě uvedených témat, která tvoří samostatné programové oblasti, reaguje
Nadace také na aktuální otázky rezonující českou společností, jaké představuje
například nárůst pravicového extremismu. Již od roku 2007 pak Nadace administruje podporu z Nadačního fondu Hyundai, který přispívá na komunitní projekty
v Moravskoslezském kraji.
Za dobu svého trvání podpořila Nadace Open Society Fund Praha téměř 9 400
projektů částkou přes 1,38 miliardy korun.
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1. ÚVOD
Nadace Open Society Fund Praha se začala věnovat včasné péči především kvůli
častému zařazování romských žáků a žákyň do škol pro děti s lehkým mentálním postižením. Tuto praxi označil v roce 2007 Evropský soud pro lidská práva
ve Štrasburku za diskriminaci a od té doby se Česká republika snaží najít způsoby,
jak situaci napravit.
Včasná péče představuje silný nástroj pro vyrovnání znevýhodnění romských
dětí a jejich integraci do většinové společnosti. Míra kognitivního a sociálního rozvoje vyvinutá u dítěte během předškolních let totiž zásadně předurčuje
jeho pozdější začlenění do školního kolektivu. Většina dětí tuto „výbavu“ získává
od svého narození v rodině a během let strávených v mateřské škole, kde si zvyká
na dětský kolektiv a prohlubuje si znalosti a dovednosti. Z výzkumů1 však víme,
že více než 70 % romských dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách nenavštěvuje mateřskou školu. Důvody leží jak na straně rodin, tak na straně institucí a jejich nedostatečné kapacity. Děti jsou tím však znevýhodněny při vstupu
na základní školu a čelí vyššímu riziku neúspěchu.
Včasná péče rozvíjí kompetence rodičů přímo u nich doma či v rodičovských
centrech a snaží se postupně vyrovnat vstupní znevýhodnění dětí ve věku 0 – 6
let. Tento způsob intervence je finančně nejvýhodnější2 a díky sdílení a předávání zkušeností mezi rodiči a komunitami se šíří dále.
Řada výzkumů potvrzuje jednoznačně pozitivní vliv včasné péče na vyrovnávání
sociálního znevýhodnění a prevenci školního neúspěchu.3 Například autoři výzkumu GAC dospěli k závěrům, že školní neúspěchy na prvním stupni lze přičítat
zejména horší připravenosti a vybavenosti dětí z rodinného prostředí4, a zároveň,
že romské děti, které docházely do mateřské školy, jsou ve svých vzdělanostních
drahách jednoznačně úspěšnější5.
Nadace Open Society Fund Praha proto podpořila v letech 2012 - 2015 šest
neziskových organizací, aby poskytovaly včasnou péči dětem ze sociálně vylou1

The Situation of Roma in 11 EU Member States, Survey Results at a Glance, FRA, 2012,
dostupné na: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-aglance_EN.pdf
2
J. Heckman, Return on Investment, Cost vs. Benefits, University of Chicago, 2008, str. 2
3
Viz např. Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v
okolí vyloučených romských lokalit, GAC, 2009
4
Tamtéž, str. 22
5
Tamtéž, str. 33
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čeného prostředí. Tyto pilotní projekty byly součástí rozsáhlé iniciativy, kterou
ve střední a východní Evropě podpořil Early Childhood Program sítě Open Society Foundations.
Organizace poskytující včasnou péči s podporou Nadace OSF:
CENTROM, o. s., Ostrava
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., Ostrava		
Vzájemné soužití, o. p. s., Ostrava			
IQ Roma servis o.s., Brno				
Nová škola, o. p. s., Praha				
STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny, z.ú., Praha
					
Souhrnné informace o projektu
Počet podpořených organizací 6
Počet lokalit, kde se projekt odehrával: 7 vyloučených lokalit ve 4 krajích
Počet rodičů, kterých se projekt dotkl: 395
Počet dětí, kterých se projekt dotkl: 500
Manuál, který držíte v ruce, popisuje zkušenosti z projektů těchto šesti organizací realizovaných v období mezi lety 2011-2015. Každá z organizací má svou
vlastní historii působení, která se odrazila v podobě jejich aktivit. Zároveň místa, ve kterých organizace působí, jsou značně různorodé: od vyloučených lokalit
na krajích města až po lokalitu v samotném centru. Vzhledem k různorodosti
aktivit a prostředí, ve kterých je organizace poskytovaly, nebylo záměrem autorek uskutečnit nějakou formu hlubšího empirického zkoumání a vynést normativní závěry o včasné péči, ale posbírat jednotlivé zkušenosti a vyzdvihnout ty,
které se osvědčily. Doufáme, že by mohly posloužit jako inspirace pro další organizace, jež plánují v této oblasti něco podnikat, a jako zdroj informací pro všechny, kdo se včasnou péčí zabývají.
Materiál byl zpracováván od července 2014 do března 2015 a využívá tyto zdroje: grantové výzvy Nadace OSF, průběžné a závěrečné zprávy organizací, webové
stránky organizací a odborné publikace (viz Zdroje). Autorky také uskutečnily 13
návštěv všech organizací, prohlédly si lokality a prostory, ve kterých se odehrávaly projektové aktivity, a vedly strukturované rozhovory se zaměstnanci organizací – s přímými zaměstnanci rodičovských center a předškolních klubů, terénními
pracovníky provádějícími home-visiting, vedoucími projektů, případně řediteli
organizací, pedagogickými pracovníky, matkami a zaměstnanci městského úřadu Prahy 14. Celkem uskutečnily 10 individuálních a 9 skupinových rozhovorů.
V neposlední řadě byla cenným zdrojem informací konference o včasné péči,
kterou uspořádala Nadace OSF v Ostravě v listopadu 2014.
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2. PRÁCE S RODIČI: ROZVOJ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ
Preventivní práce s rodinou by měla být neoddělitelnou součástí řešení problematiky sociálního vyloučení. „Podpora rodiny je naprosto zásadní pro naplnění
schopnosti dětského mozku ve věku od 0 do 3 let expandovat, vstřebávat informace a učit se. Zásadní je naučit rodiče, jak povzbudit tyto procesy, posílit jejich
schopnosti ve výchově dětí a vytvořit tak pevný základ pro jejich sociální a emoční vývoj, který umožní úspěšné zařazení do kolektivu v předškolních zařízeních
a lepší studijní výsledky později na základní škole“6 Výzkumy i praxe ukazují,
že na rodiči zkrátka záleží v první řadě.
Podpora rodičů při rozvoji rodičovských kompetencí je nejefektivnější v raném
věku dítěte, ale stále efektivní i v předškolním věku dítěte. Rodičovskými kompetencemi chápeme způsoby, jakými mohou rodiče podpořit celkový rozvoj dítěte. V raném období (0-3 let) jde o psychomotorický, emoční a sociální rozvoj.
V předškolním věku (4-6/7 let) hovoříme především o rozvoji psychomotorických
dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí školní docházky, rozvoji sociálních
a emočních aspektů, které ovlivňuji zařazení dítěte do kolektivu, osvojování výchovných strategií, které vedou k nastavování hranic ve výchově a respektování
autorit, osvojení určitého režimu dne (časových návyků), ve kterém se bude dítě
v době školní docházky pohybovat, ale i rozvoj komunikačních dovedností.
Součástí působení na obě věkové skupiny je pak upevňování hygienických návyků (například starání se o dítě v nevyhovujících bytových podmínkách), oblast
zdraví, samoobslužnost dítěte (zbavování se dudlíků a plenek), návštěvy u lékaře. Patří sem i starost matek o sebe sama v době těhotenství a porodu, dále
osobnostní rozvoj matek, nácvik komunikačních dovedností, rozvoj sociálních
kontaktů rodičů v rámci komunity, zprostředkování nových poznatků a zkušeností s majoritní společností.
Jedná se o oblast velmi citlivou z důvodů etických i praktických. Na jedné straně
stojí omezené možnosti problémy v rodinách zvnějšku rozpoznat a zasahovat
do jejich života, jejich právo na soukromí i velká nákladnost opatření, která vyžadují často velmi individuální přístup. Rozvoj rodičovských kompetencí mj. předpokládá změny ve výchovných či životních strategiích a dospělé navíc přirozeně
uráží, pokud jim někdo říká, že jsou špatnými rodiči. Na straně druhé je potvrzeno,
že návratnost investic vložených do rozvoje dětí od nejútlejšího dětství je větší
než pozdější opatření.
6

D.Olds, G.Hosking, I.Walsh, B.Perry v: Běhounková L., Havrdová E., Syslová Z ., Význam včasné
intervence v raném vývoji dítěte, metodická příručka, Centrum pro veřejnou politiku, 2011, str.
15. Více o výzkumech, tamtéž.
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V posilování rodičovských kompetencí se organizace držely několika zásadních
východisek, které jim práci usnadňovaly a které mohou být inspirací pro ostatní:
• Pracovník, který se s rodinami setkává, by měl mít nejen odpovídající vzdělání, ale především zkušenosti, empatii a citlivý přístup.
• Plán rozvoje rodičovských kompetencí by měl být individuální,
uznávat rodiče jako pro dítě nenahraditelné osoby a posilovat
jejich autoritu.
• Je potřeba se opřít o přirozený zájem každého rodiče na pokroku
svého dítěte (projevuje se často ve větách typu „Aby z něj nebylo
to, co ze mě.“ apod.)
• Možnost dlouhodobého plánování je omezená kvůli častým zvratům v životní situaci rodin. Neoddělitelnou součástí včasné péče
by proto mělo být řešení palčivých sociálních otázek, a to alespoň
odkázáním na sociální službu či zprostředkováním kontaktu.
• Je třeba mít neustále na paměti princip zmocňování a participace
rodičů (viz níže).
• Každý posun v oblasti rodičovských kompetencí je úspěchem.

Všechny organizace proto zapojily aktivní romské matky například do práce
v předškolních klubech a rodičovských centrech, aby pomáhaly s péčí o děti
a jako pozitivní vzory z „vlastních řad“ byly inspirací pro ostatní ženy v lokalitě.
Jejich zapojení do projektu bylo stěžejní pro překonání primární nedůvěry rodin
k nabízené službě. Každá organizace zapojovala tyto maminky různým způsobem a na různých pozicích. Během projektu jim však všechny poskytovaly odborné vedení, mentoring či supervizi. Pro organizace bylo proto klíčové doplnit své
týmy, jež původně zahrnovaly především sociální pracovníky a kariérní poradce,
ještě o speciální pedagogy nebo učitelky pro mateřské školy, které se zaměřily
na pedagogické aspekty práce nejen s dětmi, ale i rodiči.

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ MATEK
SPOLEČNĚ-JEKHETANE
V organizaci SPOLEČNĚ-JEKHETANE získaly tři maminky díky projektu
kvalifikaci pracovníka v sociálních službách. Z dobrovolnic se staly zaměstnankyněmi a v současné době jsou silnou oporou týmu.
CENTROM

2.1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY - ZMOCŇOVÁNÍ A PARTICIPACE

Zmocňování (z angl.empowerement) = posilování jednotlivců, skupin a komunit,
aby byli více schopni kontrolovat svou životní situaci cestou svépomoci a vlastních aktivit7

V organizaci CENTROM působila romská asistentka pedagoga, která jednou týdně doprovázela rodiče a děti do běžné mateřské školy
a zajišťovala komunikaci mezi těmito dvěma stranami. Pedagog k pomoci asistentky uvedl: „Nejen že vypomáhá při práci s dětmi, jako je
malování či stříhání, ale je také velikým vzorem pro rodiče dětí, kteří do centra společně s nimi docházejí. Vidí v ní vzor pro sebe samé
a dokazují to otázky rodičů na ni samotnou. Je zcela nepostradatelným
pomocníkem při práci s romskými rodinami.“8

Participace = spoluúčast na rozhodování a zapojení do připravovaných aktivit

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ

Zkušenosti všech organizací totiž prokázaly, že pro celkový úspěch projektů včasné péče je důležité vyzdvihnout jednoho či několik aktivních rodičů, podporovat
je v rozvoji a následně jim nabídnout pozici v pracovním týmu, ať už placenou
či dobrovolnou. Přirozená důvěra, kterou k nim ostatní rodiče cítí, se přímo odrazí v jejich zvýšeném zájmu o účast v rodičovských centrech. A naopak, mnozí
rodiče zmiňují jako jeden z důvodů, proč se oni či jejich děti necítí dobře v mateřských školách, fakt, že tam není nikdo „jejich“.

Nezisková organizace Vzájemné soužití ve svém předškolním klubu
v Horní Suché zaměstnává dvě romské matky na pozici pracovnic
v sociálních službách (tzv. „maminka“ a „babička“). Maminka působí
jako „učitelka“ pod vedením zkušené speciální pedagožky, která je
v klubu zaměstnána jeden den v týdnu. Pedagožka připravuje pro maminku plán činnosti na celý týden, dává jí zpětnou vazbu na její práci
a podílí se na jejím neformálním vzdělávání. Maminka následně získané poznatky předává dalším matkám, které ji v případě její nepřítomnosti v klubu zastupují, i když se v takovém případě jedná spíše o dozor nad dětmi. „Babička“ je jakousi rádkyní maminek. Když například

Přirozenou součástí práce s romskými rodiči by měly být principy zmocňování
a participace.

7

viz např. Pavel Navrátil: Sociální práce se sociálně vyloučenými - modely sociální práce, které
jsou v souvislosti se sociálně vyloučenými menšinami hojně uváděny, http://www.portal.cz/
scripts/detail.php?id=2644
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přijde dítě do školky samo, v pyžamu, nebo nemocné, je to právě ona,
kdo doprovodí dítě zpět domů a vyžaduje dodržování pravidel, které
rodič při přijetí do centra podepsal.
NOVÁ ŠKOLA
Společnost Nová škola zaměstnala v každé lokalitě jednu ženu jako
rodičovskou poradkyni – tzv. „velkou mámu“. Obě jsou průběžně
vzdělávány a pod vedením pedagoga získaly zkušenosti pro metodickou práci s dětmi. Pravidelně, většinou dvakrát měsíčně, se schází
s mentorkou projektu, která je vede a dává jim zpětnou vazbu na jejich
práci. Rodičovské poradkyně také organizovaly během roku pestrou
škálu kulturních akcí pro rodiče i děti (poznávací výlety, koncert, kino
atd.).

Ačkoli jsou to z naprosté většiny romské matky, které se starají o děti a které
tím pádem zprostředkovávají informace o výchově svým manželům, mohou být
do včasné péče zapojeni i otcové, a to nejen v případech, kdy na nich po odchodu matky zůstala péče o děti. Otce lze oslovit během návštěv sociálních pracovníků doma (home-visiting) nebo je zatáhnout do činnosti rodinného centra.

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ OTCŮ
•
•
•

IQ ROMA SERVIS
V organizaci IQ Roma servis vybrali dva spolupracovníky z řad rodičů (jednu maminku a jednoho tatínka), které připravovali na aktivní
spolupráci s rodiči na bázi dobrovolnické práce. Dlouhodobě se však
nepodařilo tyto spolupracovníky udržet (tatínek si našel nový byt
a odstěhoval se z lokality a maminka po nějaké době vyhodnotila,
že pro tuto práci nemá dostatek času). V předškolním klubu se ale
velmi osvědčila spolupráce s romskou učitelkou, která dříve pracovala v běžné mateřské škole. Díky přirozené autoritě a důvěře k ní
začalo do předškolního klubu pravidelně docházet mnoho rodičů
a postupně se sami začali zapojovat i do práce s dětmi. Po jejím odchodu do důchodu nastoupila na její pozici nová romská učitelka, která k výuce dětí využívá metodu Grunnlaget.9
VŠECHNY ORGANIZACE
Ve všech případech poskytovaly organizace zaměstnancům i rodičům v rodičovských centrech vzdělávání v alternativních pedagogických metodách. Jednalo se například o metodiku Step by step Začít spolu, pedagogický přístup Marie Montessori10, norskou metodu Grunnlaget, kurz „Ve školce se spolu domluvíme“, zaměřený
na specifika práce s dětmi z jazykově odlišného prostředí11, nebo metody waldorfské pedagogiky.

•

Velkou výzvou při zapojování rodičů do projektů včasné péče nicméně zůstává
fakt, že mnozí rodiče v rámci svých nezřídka zoufalých životních podmínek často hledají pomoc a nestojí o aktivní účast v projektech.

CO SE DÁLE OSVĚDČILO V OBLASTI ZMOCŇOVÁNÍ A PARTICIPACE
•

•

•
9

Kurz norské vzdělávací metody Grunnlaget, který se v současné době začíná využívat
především při práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Používá ho organizace
Člověk v tísni v rámci vzdělávacích modulů projektu Pojďte do školky! (http://www.clovekvtisni.
cz/cs/socialni-prace/socialni-integrace/pojdte-do-skolky-vyzyvaji-neziskove-organizace)
10
Víkendovou dílnu vedla Irena Herzánová, zkušená učitelka v Montessorri školce v Plzni.
11
Kurz pořádaný organizací Člověk v tísni v rámci vzdělávacích modulů projektu Pojďte do školky!
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Do rodičovského centra organizace CENTROM dochází otec učit
svého syna hře na klavír.
Otec pomáhá s prací na komunitní zahradě v organizaci SPOLEČNĚ
-JEKHETANE.
Nová škola uspořádala jeden ze seminářů na téma „role otce
v rodině a způsoby, jak může muž pomoci své ženě“. Na semináři
byli přítomni i muži.
Otec, který zůstal na výchovu dětí sám, po určitou dobu fungoval
v IQ Roma servis jako mentor pro ostatní rodiče.

Diskutovat s rodiči o možnostech kvalitního vzdělávání pro jejich děti: Například rodiče v Brně v důsledku kampaně, v níž IQ
Roma servis informoval rodiče o možnostech vzdělávání v mainstreamových školách, začali ve velkém množství zapisovat své
děti do běžných nesegregovaných škol.
Vést rodiče k uvědomění, jak k pokroku svých dětí přispěli:
Organizace STŘEP kladla důraz na komunikaci s rodiči o jejich dětech. Ti se tak cítili sebejistější a byli motivování k dalšímu rozvoji
svých rodičovských kompetencí.
Vést rodiče ke spoluvytváření obsahu vzdělávacích aktivit:
Všechny organizace vyzývaly rodiče, aby sami vymýšleli témata
přednášek a přicházeli s nápady pro práci s dětmi a pro společné
akce.
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2.2. MOTIVACE RODIČŮ ROZVÍJET SVÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE
Aby byla včasná péče o děti ve vyloučených lokalitách úspěšná, je důležité motivovat rodiče, aby své schopnosti ve výchově dětí chtěli zlepšovat. Zatímco někteří rodiče sami vyhledají neziskovou organizaci, aby jim pomohla s konkrétním
problémem (motivace vnitřní), v jiných případech pomůže depistáž, kdy někdo
zvnějšku identifikuje potřeby rodiny v této oblasti a na konkrétní organizaci
ji odkáže (motivace vnější).
V obou případech však hraje velkou roli důvěra – neziskové organizace, které
v dané lokalitě dlouhodobě působí, mají velkou výhodu oproti těm, které
do lokality nově přicházejí. Navázání důvěry může trvat měsíce a často pomáhá, spojí-li se organizace nejdříve se silnou a známou osobností z dané lokality,
kterou místní rodiče uznávají.
Na základě zkušeností organizací lze motivaci rodičů rozdělit podle příčin a podle
účelu:

Motivace příčinná
Motivace rozvíjet své rodičovské kompetence se objevuje především v případě,
kdy se rodič setká s problémem, s nímž si neví rady (například odnaučení od dudlíku a plen, vývoj řeči, agresivita, výběr základní školy odvíjející se od negativní
zkušenosti rodiče, či sourozence apod.)

dítě v centru samotné, ale i vlastním zájmem o připravenou aktivitu), podmíněná povahou projektu („pokud chcete, aby sem vaše dítě mohlo chodit, musíte
sem také docházet“) či nařízená OSPOD.
Motivace účastnit se přednášky/akce se zvyšuje, týká-li akce něčeho praktického či aktuálního, od zápisů do základní či mateřské školy po aktuální epidemii
úplavice či neonacistické pochody v dané lokalitě.
Motivace rodičů navštěvovat rodičovská centra závisí také na tom, nakolik jsou
pro ně témata, s nimiž se v centru setkají, relevantní. Je proto vhodné nejdříve
provést mezi matkami v lokalitě výzkum, o jaká témata přednášek v centru by
měly největší zájem12.
Velmi se osvědčilo i pořádání motivačních akcí, jako je Burza oblečení, Den dětí
či Mikulášská. Velkou roli přitom opět hrají osobní vztahy místních rodin se zaměstnanci centra. A v neposlední roli funguje jako motivační prostředek drobný
dárek (např. šampon při přednášce týkající se hygieny), nebo slib něčeho užitečného (například půjčení atraktivních hraček pro děti).
Zřejmě největší výzvu při posilování motivace rodičů však pojmenovala Veronika Vaňková z IQ Roma servis: „V oblasti řešení stále zůstává výzva, jak pracovat
s rodiči na kompetencích, o které si neřeknou, kdy rodiče sledují odlišný cíl od cíle
organizace a po jeho naplnění odcházejí.“

Motivace řešit vlastní problémy může vést k zájmu o zlepšování kompetencí
ve výchově. Startovacím bodem může být například rozhovor s gynekoložkou
o antikoncepci či plánovaném těhotenství, nebo snaha začít podnikat po dobu
mateřské dovolené. Nově získané poznatky a z nich plynoucí snaha či dokonce
schopnost úspěšně řešit své problémy se přirozeným způsobem projeví i ve výchově.

CO SE DÁLE OSVĚDČILO PŘI MOTIVOVÁNÍ RODIČŮ
•

přednášky o zdravých svačinách a tom, jak zapsat dítě do základní školy

•

burza oblečení či hraček (v organizaci CENTROM byl počet návštěv pátečních rodičovských klubů přímo závislý na počtu věcí,
které si maminky mohly odnést13)

•
•

hudební nástroje v centru
osobní příklad ženy, kterou ostatní matky z lokality znají (napří-

Motivace účelová
Motivace rodičů vodit své děti do předškolního klubu často vychází z jejich přirozeného zájmu, aby se dítě ve věku 3-4 let něco nového naučilo a usnadnilo si
tak pozdější nástup do mateřské a základní školy, nebo aby bylo v příjemném
prostředí, a ne například v nevytopeném bytě. Roli zde hraje i snaha o umístění
dítěte v klubu, aby měl rodič volné ruce pro péči o další sourozence, nebo čas
na řešení administrativních záležitostí.
Motivace zůstat a účastnit se aktivit rodičovského centra je buď spontánní (rodiče ji zdůvodňovali například tím, že nechtějí být v nevytopeném bytě, či nechat
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12

Příkladem může být výzkum, který provedla Nová škola o.p.s. ve vyloučených lokalitách
Nová farma a Dobrá voda – viz Nová škola, o.p.s.: Infant Matter: Raná péče a předškolní
výchova, Vyhodnocení Focus Groups, 2012, dostupné na: http://www.novaskolaops.cz/assets/
user/Infant%20matter/soubory/Infant-Matter_Vyhodnocen%C3%AD-focus-groups_Final-2.pdf
13
Tento motivační nástroj však vyžaduje velmi angažovaný přístup pracovníků centra, často nad
rámec pracovních povinností, aby takové oblečení z druhé ruky, starší hračky či knihy sehnali.
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•

•

klad pracovnice Nové školy na mateřské dovolené se svým miminkem vedla cvičení pro maminky v lokalitě Dobrá voda)
přístup organizací SPOLEČNĚ-JEKHETANE a Vzájemné soužití,
které zpočátku trvají na účasti rodičů v předškolním klubu jen
jednou týdně a teprve postupně a opatrně zapojují matky do pomoci při aktivitách dětí
přesvědčivý argument pro rodiče, který používá organizace Nová
škola: „Možná nevěříte, že se něco podobného může podařit
vám, ale proč by se to nemělo povést vašim dětem.“

Častým problémem je i absence hranic při výchově – děti jedí a spí,
kdy chtějí. Pokud se zdá, že by mohl v budoucnu vzniknout problém,
pracovnice rodině zprostředkuje kontakt na organizaci STŘEP.

2.4. TYPY A NÁSTROJE SPOLUPRÁCE S RODIČI
Spolupráce s rodiči může probíhat dvěma způsoby – v domácím (tzv. home-visiting) a v komunitním prostředí (rodičovská centra).

2.4.1. SPOLUPRÁCE S RODIČI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ (HOME-VISITING)

2.3. DEPISTÁŽ
Depistáž je aktivní vyhledávání a kontaktování rodičů, kterým by podpora
ze strany organizace mohla pomoci. Na základě zjištění situace v rodině organizace rodičům nabídne možnost zapojit se do aktivit rodičovského centra, předškolního klubu, vytvoření individuálního plánu podpory apod. Tato činnost má
preventivní charakter.
V ideálním případě by měla fungovat robustní depistáž ze strany terénních pracovníků, úřadů, sociálních služeb, zdravotníků a pedagogů. Praxe šesti organizací
však ukázala, že depistáž fungovala jen v omezené míře, a to především u terénních pracovníků samotné organizace nebo městského úřadu. V případě OSPOD,
který má tuto činnost zakotvenou v zákoně, se ukázalo, že depistáž závisí na vedoucích pracovnících a faktu, zda jsou nebo nejsou z různých důvodů nakloněni
spolupráci s neziskovými organizacemi. V případě sociálně-právní ochrany dětí
se však většinou nejedná o depistáž preventivní. Přichází na řadu až v okamžiku,
kdy je nutné řešit problém14.

Spolupráce s rodinou v domácím prostředí je velmi efektivním nástrojem pomoci
a má několik výhod. Především zaručuje rodinám intimitu při řešení velmi osobních témat, jakými bezpochyby rozvoj a výchova dětí jsou, zvláště odehrávají-li
se v neuspokojivých životních podmínkách. Rodiče se při ní cítí lépe, chovají se
bezprostředněji a jsou otevřenější. Zároveň prostředí domova nabízí přirozené
podněty k rozvoji dětí a jejich osvojování pro rodiče je snazší. V neposlední řadě
umožňuje tato forma spolupráce, aby byl program návštěv šitý na míru potřebám každé rodiny a dítěte. Pro pracovníky, kteří návštěvy v rodinách realizují,
je klíčové:
•
•
•
•

PŘÍKLAD DEPISTÁŽE

•

Terénní pracovnice Městského úřadu Prahy 14 dlouhodobě spolupracuje s organizací STŘEP. V rodinách sleduje rozvoj dítěte a podnětnost prostředí, například se ptá, zda rodiče dětem čtou, jak dítě
spí, co jí a jak (ne)poslouchá. Často se setkává s tím, že matky nemají
dostatek času se dítěti věnovat, protože musejí zaopatřit rodinu. Dokonce někdy manžel ženě vynadá, když vidí, že si s dítětem hraje.

•

mít důvěru rodiny - bez ní je tato spolupráce předurčena k neúspěchu
zhodnotit potřeby dítěte a rodiny na počátku spolupráce a poté průběžně vyhodnocovat pokrok dětí společně s rodiči
respektovat fakt, že rodiče jsou primárními pečovateli, a motivovat
je k práci s dětmi
využít kombinaci pedagogicko-psychologického přístupu, který nevytváří z rodičů pouze pasivní příjemce informací, ale aktivní partnery veškeré práce s dětmi během návštěvy
procvičovat konkrétní dovednosti v péči o dítě a začleňovat je
do běžného života rodiny
podporovat spolupráci rodiny se vzdělávacími, volnočasovými
a zdravotnickými zařízeními15

Program návštěv v rodinách se může lišit. Například organizace STŘEP během
nich nabízí rodičům konkrétní a detailní metody, jak dítě rozvíjet, a nacvičuje je

15
14

Stejnou praxi potvrzuje také Agentura pro sociální začleňování ve svém Manuálu pro práci s rodinami, str. 102
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Tento popis vychází z manuálu o metodě home-visiting, který v rámci projektu vydala organizace STŘEP. Více informací: Bechyňová V.,Konvrzková M. a kol., Home visiting v ohrožených
romských rodinách, metodická inspirace z dobré praxe, 2015
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s nimi. IQ Roma servis, který provozuje home-visiting ve spolupráci s OSPOD,
se naopak nezaměřuje tolik na detailní způsoby výchovy, ale spíše na to, jak
usnadnit docházku dětí do mateřské či základní školy. Zabývá se například tím,
jak zajistit péči o dítě v nevyhovujícím prostředí ubytovny, jak postupovat v přípravě na zápis do školy, či jak řešit školní problémy.

CO SE OSVĚDČILO PŘI NÁVŠTĚVÁCH DOMÁCNOSTÍ
•

PŘÍKLAD STRUKTURY NÁVŠTĚVY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
(CENTROM)

•
•

Program trvá většinou 60 minut a dle uvážení pedagoga je rozdělen
do několika fází:

•

•

•

•
•

zjištění aktuální situace rodiny: jak se dítě chová, jak se mu daří
zvládat zadané úkoly a jak se daří matce (nestává se, že by byl
přítomen pouze otec) tyto úkoly zadávat, vyžadovat jejich plnění
a pomáhat s nimi
zopakování již naučeného a uvedení do nového tématu: práce
s pomůckami a metodickými listy (pedagog si s sebou nosí připravené pracovní listy, které matce doma nechává)
volná hra dítěte s hračkami či knížkami, které s sebou pracovník
přinesl: pedagog reflektuje, jak se jim na tomto setkání dařilo
zadané úkoly plnit a na co se mají do dalšího setkání zaměřit

Home-visiting je také velmi dobrým nástrojem u rodin, které se i přes soustavnou snahu nedaří aktivně zapojit do práce ve společném rodičovském centru.
I tyto rodiny mohou akceptovat pomoc v soukromí, stranou od pozornosti jiných
rodičů. Pro jiné rodiče je naopak nepřípustné, aby jim kdokoliv cizí vstupoval
do domácnosti (například u rodin, které se nově přistěhovaly do lokality a zatím
nemají dostatečnou důvěru k pracovníkům centra), ale jsou ochotny se podílet
na společných aktivitách v centru.
Nejvýhodnější je propojení obou metod, tedy že si rodiče při home-visitingu
prakticky zkoušejí a upevňují dovednosti a vědomosti, které předtím získali
v rodičovském centru (například při přednášce).

•

využívat k rozvoji dětí věci, které jsou součástí běžné domácnosti (například vyučovat barvy a tvary na ovoci a zelenině)
a nevnášet do domácnosti nic extra (například herní koutek
ve stísněných podmínkách mnohočlenné rodiny)
opřít se o viditelný pokrok dětí a tím dále motivovat děti i rodiče
nabídnout něco, co zaujme dítě, čímž se většinou podaří upoutat i matku a snažit se tak vytvořit společný zážitek (zapojit
se mohou i starší děti či prarodiče)
učit rodiče jak děti chválit, neboť ocenění vede k rychlému
pokroku
pomoci rodičům uvědomit si, že něco dokázali, například něco
sami zařídili
učit rodiče jak jednat ve škole, na úřadě či u doktora, doprovázet na počátku dítě či rodinu do rodičovského centra a zajistit tak
včasnou docházku, kterou posléze rodina sama přejme

2.4.2. RODIČOVSKÁ CENTRA
Zatímco běžná mateřská a rodičovská centra16 fungující ve většinové společnosti slouží především k socializaci a vzdělávání matek, v sociálně vyloučených
lokalitách plní i jiné funkce. Prostřednictvím poradenství například pomáhají rodičům překonávat tíživou sociální situaci, rozvíjejí jejich sociální a komunikační
dovednosti a ve spolupráci s dalšími institucemi usilují o jejich větší začlenění
do společnosti. Především ale pomáhají rodičům uvědomit si důležitost vzdělávání a přimět je, aby k němu vedly své děti.17
Všechny organizace, které v rámci projektu provozovaly rodičovská centra,
je zřídily v návaznosti na ostatní metody – sociálně aktivizační služby, občanskou poradnu, terénní programy a především jako nadstavbu již existujících
předškolních klubů pro děti (rodičovská centra jsou službami sociální prevence,
ale nepodléhají zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.18). Rodičovská cen-

16

Neoddělitelnou součástí práce pracovníků, kteří provozují home-visiting, je komunikace s mateřskými a základními školami, OSPOD, lékaři (logoped, psycholog apod.) a jinými externími institucemi. Pracovníci pomáhají rodičům připravit
se na jednání ve zmíněných institucích a v případě potřeby je na ně doprovázejí.
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Pro potřeby tohoto dokumentu bylo zvoleno pojmenování Rodičovská centra. V realitě se názvy
liší – Centrum pro rodiče a děti (IQ Roma servis), Rodičovské centrum (SPOLEČNĚ-JEKHETANE, CENTROM, Nová škola), Maminkovský a dětský klub (Vzájemné soužití). V rámci jiných aktivit se dále
setkáváme s pojmem Kluby matek, Rodinné centrum aj.
17
Více informací viz Sedláčková P. A kol., Kluby matek, Podpora rodin předškoláků, Člověk v tísni,
o.p.s., ke stažení na: http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/socialni-integrace/publikace-kestazeni-1
18
Bechyňová V., Konvrzková M. a kol., Home visiting v ohožených romských rodinách - metodická
inspirace z dobré praxe, 2015
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tra však vždy měla vlastní prostor, stůl či místnost upravenou pro různé aktivity. Téměř ve všech případech byla například součástí vybavení kuchyňská linka,
kde se nejen připravovaly nápoje pro příjemný pobyt rodiče na konzultaci
či přednášce, ale také zdravé pokrmy pro děti při společné aktivitě vaření.
Existuje mnoho způsobů, jak centra rozvíjejí rodičovské kompetence. Společné
práci rodičů s dětmi je věnována kapitola 3.1.2 dále v textu. Hlavní aktivitou je
však přímé vzdělávání rodičů: především zvyšování znalostí rodičů o různých
aspektech vývoje dítěte a s tím souvisejících problémech (výchova, hygiena,
vzdělávání) má v podmínkách sociálního vyloučení nezastupitelnou úlohu. Rodiče, kteří řeší problémy každodenního života (bydlení, práce, vztahové problémy,
často také různé formy závislostí partnera apod.), nemají čas ani potenciál zajímat se o tyto poznatky. Stojí tedy zato využít každé možnosti, jak s nimi rodiče
seznámit.
Vzdělávání probíhá v těchto formách:
•

•
•
•

společné aktivity rodičů, například vaření, pečení, šití, zahradničení
aj. - konkrétní aktivity či činnosti mohou navenek působit jako nedůležité, podstatný však není produkt vytvořený na takovém setkání,
ale sdílení zážitků, budování důvěry a přirozená výměna zkušeností
přednášky a besedy s odborníky na nejrůznější témata
konzultace nad konkrétním problémem – umožňuje individuálně
řešit citlivá témata (například jak udržet hygienu u batolete v podmínkách ubytovny)
nácviky – například včasná docházka, ale také logopedie, přebalování, apod.

PŘÍKLADY TÉMAT BESED A PŘEDNÁŠEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plánované rodičovství, antikoncepce
hraní a učení s tatínkem a maminkou
vývoj jazyka u dětí a možné jazykové problémy
role pedagogicko-psychologických poraden
vzdělávací potřeby dítěte v mateřské školce
příprava na zápis do 1. třídy
motivace dětí ke studiu
rozdíly mezi speciální a základní školou
potřeby prvňáka
diagnostika poruch (například co přesně znamená, že je dítě
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•
•

hyperaktivní, jak se hyperaktivita diagnostikuje a problémy
při výchově s ní související)
trestání a odměňování dětí
metody alternativních vzdělávacích přístupů (waldorfská škola, škola Marie Montessori)

Vedle aktivit rozvíjejících děti, které jsou podrobně popsány ve 3. kapitole, napomáhají centra také osobnostnímu rozvoji samotných matek, popřípadě otců.
Jako příklad lze uvést workshop pro rodiče zaměřený na posílení sebeúcty, jehož
cílem je pomoci matkám zmírnit každodenní stres a obavy, že něco udělají špatně, nebo jiný zaměřený na posílení odvahy plánovat svou vlastní budoucnost.
Dalším cílem center je rozvoj komunikačních dovedností rodičů. Právě ty jsou
častým zdrojem konfliktů při setkáních s učiteli, lékaři, či úředníky. Věra Bechyňová, ředitelka organizace STŘEP o tom říká: „Snažíme se s rodiči mluvit o tom, že ne
každý negativní přístup ze strany učitelů znamená nutně projev rasismu. Společně
diskutujeme o důvodech, proč může být například úředník nepříjemný - že je třeba
přepracovaný a že je s velkou pravděpodobností ten den nepříjemný na každého,
s kým přijde do styku.“ Takovýto přístup pomáhá rodičům vyjádřit vlastní názor,
ale přitom se vyhýbat konfliktům a snadněji nacházet řešení problémů svých
dětí či celé rodiny.
Další oblastí, které se centra věnují, je téma kvalitního vzdělávání, konkrétně
šíření informací o tom, jaké školky či školy jsou pro děti dostupné, jakou formou
probíhá zápis na ně a jaké jsou možnosti rodičů při volbě zařízení pro své dítě.
Centra informují rodiče o přínosech předškolního vzdělávání a rozdílech mezi
školkami a předškolními kluby a snaží se je také upozornit na výhody zapsání dětí
do nesegregovaných škol. Toto téma je pro rodiče velmi atraktivní a rezonuje
v něm silně jejich vlastní zkušenost – ať už se jedná o špatnou či dobrou zkušenost rodičů či starších sourozenců se segregovanými či nesegregovanými, praktickými nebo běžnými školami. Téma vzdělávání lze v rodičovském centru řešit
nejen formou přednášek a besed, ale i veřejnou kampaní mezi romskými rodiči,
jak to udělala organizace IQ Roma servis v Brně.
Závěrem je nutné zmínit, že v rodičovském centru pozitivně ovlivňuje výchovné
strategie rodičů samotná přítomnost v tomto prostředí. Maminka Květa z organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE to shrnula následovně: „Koukám na Lenku (zaměstnankyni v rodičovském centru- pozn. autora) a dělám to taky tak. Dřív jsem
na syna křičela, pak jsem už dávala klidné pokyny typu „až si uklidíš....“ Doma mi
říkají, že mluvím jako učitelka. Zároveň vidím, jak ostatní maminky dělají pokroky.
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Učí se a ani o tom nevědí.“ Maminka z předškolního klubu organizace Vzájemné
soužití v Horní Suché to vidí podobně: „Nechci, aby moje děti mluvily sprostě,
tak já taky nesmím. Už si na to dávám pozor i doma.“

CO SE DÁLE OSVĚDČILO V RODIČOVSKÝCH CENTRECH
•

•

•

otevření problematického tématu během společné aktivity
– například během výroby krabic z kartonu jako úložiště pro
různé věci otevřela organizace IQ Roma servis nenásilně téma
praní, nabídla možnost vyprat si v centru a ukázala jak zacházet s pračkou
využití kamery během workshopu zaměřeného na posílení
sebeúcty organizovaného Novou školou - matky byly natáčeny
při sehrávání scének standardizované komunikace například
s úřednicí, zaměstnavatelem atd., nahrávky poté lektor okomentoval a sdílel s ostatními rodiči
argument organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, proč posílat
své děti do nesegregovaných škol: „Jednou bude vaše dítě
pracovat s bílými, bude s nimi i na střední škole, všechny děti
si zvykají lépe, dokud jsou malé.“
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3. PRÁCE S DĚTMI: PŘÍPRAVA DĚTÍ NA VSTUP DO MATEŘSKÉ
ČI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jedním z cílů včasné péče je předcházet školní neúspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a poskytnout dítěti i jeho rodině předpoklady k sociální
integraci. Tato práce začíná od narození dítěte (či ještě dříve přípravou těhotné
ženy na mateřství) a měla by plynule přejít v předškolní vzdělávání v mateřské
škole a vytvořit tak ideální přípravu dítěte na zvládání nároků základních škol19.
Z výzkumu Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených lokalit (GAC, 2009)20 vyplývá, že romské děti,
které docházely do mateřské školy, jsou ve svých vzdělanostních drahách jednoznačně úspěšnější než děti, které mateřskou školou neprošly. Na jedné straně
to lze přičítat vlivu mateřských škol, na straně druhé nesmíme opomenout, že
do školek dochází děti z více motivovaných a méně sociálně vyloučených rodin.
Mateřské školy ovšem v současnosti navštěvuje jen malý podíl romských žáků.
Jak poukazuje Výzkum Světové banky a Rozvojového programu OSN,21 předškolního vzdělávání se v Česku účastní pouze 28 % romských dětí. K důvodům tohoto
stavu patří nízká motivace školek přijímat děti z romských a sociálně vyloučených lokalit, malá motivace romských rodičů své děti do školek zapsat, placení
nákladů spojených s docházkou, financování asistentů pedagoga a přeplněnost
mateřských škol.22 Romské rodiny také více preferují krátkodobější předškolní
přípravu v tzv. přípravných třídách, které pro ně znamenají bezplatnou paralelu
ke školkám. Výzkum (GAC, 2009)23 však dokládá, že vliv přípravných tříd na vzdělávací trajektorie romských žáků není tak výrazný, jako je tomu v případě mateřských škol. Přináší výsledky pouze na počátku povinné školní docházky, měly by
však na ně navazovat další nástroje, které by zaručily kontinuitu při vyrovnávání
vzdělanostních šancí.
19

SVOBODA, Z. Možnosti systémových změn v oblasti podpory sociálně znevýhodněných žáků.
In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2009. ISBN 9788073151881.
20
GAC. Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí
vyloučených romských lokalit: Zpráva z projektu MŠMT. [online]. Praha: GAC, 2009. [cit. 201101-11]. Dostupné na WWW: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UwUvae2SbkJ:www.msmt.cz/file/1627_1_1+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
21
Zdroj: http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/RomaECD_FinalReport.pdf. Výzkum Světové banky a Rozvojového programu OSN„Směrem k rovnému začátku: uzavření propasti
ve včasném vzdělávání romských dětí z východní Evropy“
22
Presová, J.Specifika vzdělávací dráhy žáků se sociálním znevýhodněním, Rigorózní práce, Masarykova Univerzita Brno, 2012, odkaz na : http://is.muni.cz/th/174515/pedf_r/Rigorozni_prace.pdf
23
GAC. Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí
vyloučených romských lokalit: Zpráva z projektu MŠMT. [online]. Praha: GAC, 2009. [cit. 201101-11]. Dostupné na WWW: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UwUvae2SbkJ:www.msmt.cz/file/1627_1_1+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
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Krom nesporných výhod navíc mají přípravné třídy i své nevýhody, zejména segregační charakter, neboť romské děti zde nejsou integrovány s dětmi majoritními. V přípravné třídě tvoří děti poměrně homogenní skupinu co do potřeb,
projevů znevýhodnění a v neposlední řadě i etnicity, po absolvování přípravné
třídy se následně často jakožto totožná homogenní skupina opět setkávají v jedné první třídě a k integraci tak fakticky nedochází (srov. Svoboda, Z. In Vítková,
M., Vojtová, V. 2009)24.

Z hlediska způsobu práce můžeme aktivity předškolních klubů rozdělit na:

Vedle klasických mateřských škol a přípravných tříd zřizovaných státem se
v rámci možností včasné péče v Česku setkáváme také s alternativními formami
předškolního vzdělávání – tzv. dětskými skupinami25, mezi něž patří například
předškolní kluby neziskových organizací.

3.1.1. PEDAGOGICKÁ PRÁCE ZAMĚŘENÁ NA DÍTĚ

3.1. PŘEDŠKOLNÍ KLUBY
Předškolní kluby, jež zřídily neziskové organizace v rámci projektu, nabízí neformální vzdělávání dětem ze sociálně vyloučeného prostředí, které nenavštěvují
veřejné mateřské školy. Jejich posláním je pomoci vyrovnat často málo podnětné
prostředí rodiny (tím je zejména nízká úroveň dosaženého vzdělání členů rodiny, nízká funkční gramotnost, nižší kvalita bydlení, nedostatečná nebo nefunkční
infrastruktura, nedostatečná vybavenost domácnosti) a připravit děti na přestup do veřejné mateřské školy, případně na vstup do přípravné třídy či rovnou
do základní školy.
Karolína Ranglová ve své publikaci Předškolní kluby - metodika práce, teorie
a praxe26 definuje kluby následovně: „Cílem předškolních klubů není vytváření segregačního modelu vzdělávání. Měly by být pouhou přípravnou fází před vstupem
do klasických mateřských škol. Ve chvíli, kdy znalosti, dovednosti a návyky dítěte
dosáhly takové úrovně, že je možné jej vzdělávat ve státní, většinové instituci (spolu s dětmi z většinové populace), je naším cílem doprovodit takové dítě do tohoto
zařízení.“ Je přitom potřeba systematicky spolupracovat se zařízením, které takové dítě následně přijme, a zároveň s většinovou společností, případně místní
komunitou, aby se k přijetí dítěte do běžné mateřské školy nestavěla zamítavě.
24

SVOBODA, Z. Možnosti systémových změn v oblasti podpory sociálně znevýhodněných žáků. In
VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2009. ISBN 9788073151881.
25
23/1/2014 Sněmovna schválila poslaneckou novelu a přikázala ji do Výboru pro sociální
politiku, Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a do Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Aktuální vývoj dění týkající se Dětských skupin je
možné sledovat na http://www.dorokaadodne.cz/
26
K. Ranglová, Předškolní kluby, metodika práce, teorie a praxe, http://www.clovekvtisni.cz/
uploads/file/1367230659-P%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD%20kluby%20FINAL.pdf
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a) pedagogickou práci zaměřenou na dítě
b) pedagogickou práci zaměřenou na společné aktivity rodiče s dítě
tem, která se přirozeně prolíná se zaměřením rodičovských center

Cíle práce s dětmi v předškolních klubech částečně vycházejí z rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Velký důraz se přitom klade
na celkový rozvoj dětí v oblasti sociální a emocionální, ale i na získání mnohdy základních hygienických a stravovacích návyků, seznámení se s řízenou prací
a režimem dne. To vše směřuje ke snazšímu vstupu do nového kolektivu dětí
ve školce, přípravném ročníku, případně škole a lepší orientaci v nárocích kladených na žáky, které jsou pro děti ze sociálně odlišného a málo podnětného
prostředí často neznámé.
Nadace OSF přístup orientovaný na dítě podporuje dlouhodobě. Již v roce 1994
iniciovala alternativní vzdělávací program Začít spolu - Step by Step, který klade
důraz na individuální přístup ke každému dítěti a rodině, na integrované učení
a na spolupráci školy, rodiny a obce. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami a velmi se osvědčuje právě u dětí z různých etnických menšin.
V rámci tohoto projektu organizace Step by Step částečně fungovala jako metodická podpora pro zapojené organizace, seznámila zaměstnance předškolních
klubů s metodikou Začít spolu, s principy zážitkové pedagogiky a individualizovaným přístupem. Organizace se též inspirovaly touto metodikou při vybavování
center pomůckami, uspořádáním prostoru, práci s metodickými materiály atd.
Činnost v předškolních klubech obecně reaguje především na rizikové aspekty,
které znesnadňují vstup dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do běžných
mateřských a posléze základních škol. Porozumění těmto odlišnostem může napomoci jak pedagogům při integraci romských dětí do běžného kolektivu, tak
rodičům romských dětí, kteří často sami do předškolních zařízení nechodili a při
výchově vychází především ze své osobní zkušenosti. Růžičková (2008)27 těchto
rizikových oblastí definovala šest.

27

Růžičková v: Běhounková L., Havrdová E., Syslová Z.,Význam včasné intervence v raném
vývoji dítěte, metodická příručka, Centrum pro veřejnou politiku, 2011, str. 11.
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1. ODLIŠNÝ HODNOTOVÝ SYSTÉM RODINY A ŠKOLY
Pro některé romské rodiče škola stále není zárukou lepší budoucnosti jejich dětí.
Slýcháme od nich argument, k čemu jejich dítěti škola bude, když ho pak stejně
nikdo nezaměstná a skončí na podpoře jako oni. Předškolní kluby (i výše zmíněná
rodičovská centra) se toto přemýšlení snaží změnit a při pravidelné práci s rodiči
a dětmi se to daří. Jedním z důkazů je rozhovor28 s panem Filem z Brna, jehož dvě
děti, Naděnka (4 roky) a David (5 let), navštěvovaly předškolní klub organizace IQ
Roma servis: „Chci, aby moje děti chodily do normální základní školy, a tím měly
i lepší život. Aby se líp učily. Aby nemusely chodit kopat a načerno pracovat. A aby
nebyl Naděnčin život hned jen o manželovi a neměla v osmnácti první dítě.“

V předškolním klubu mají děti k dispozici hračky, metodické pomůcky, knihy, výtvarné potřeby (papíry, pastelky, vodové a prstové barvy, plastelínu). Pro děti jsou
obzvláště knihy často něco výjimečného, s čím se doma víceméně nepotkávají.
Organizace také využívají různé strategie, jak učit děti pracovat s pomůckami
a nést za ně zodpovědnost. V některých klubech preferují „vstupní balíček“,
který dítě dostane při nástupu (papíry, omalovánky, tužky, pastelky, štětec, nůžky). Ty jsou pouze jeho a v případě ztráty nahrazuje pomůcky rodič – dítě se tak
učí nést za věci plnou zodpovědnost. Některé organizace preferují společné užívání pomůcek všemi dětmi a tím podporují spolupráci a sdílení.
5. ODLIŠNÝ REŽIM DOMA A VE ŠKOLE

2. POJETÍ SOCIÁLNÍ ROLE A VZTAH K AUTORITĚ
Ve škole se promítá, jak je v rodině vnímána role školáka, jaké jsou zvyklosti chování dětí vůči dospělým či vůči členům rodiny opačné genderové pozice.29 Proto
se v předškolních klubech děti učí respektovat pravidla a autority.
3. ODLIŠNÝ KOGNITIVNÍ A AUTOREGULAČNÍ SYSTÉM
Záleží na tom, jak rodina pracuje s impulzivitou a frustrační tolerancí a jak rozvíjí
slovní zásobu a myšlení dítěte. Pokud je dítě v rodině ponecháno samo sobě, pak
se rozvíjí spíše pragmatický kognitivní styl zaměřený na praktický život (v některých případech i „přežití“). Dítě pak sice neovládá akademické dovednosti, tedy
obtížně čte a píše, ale umí se postarat o sourozence, samostatně cestovat hromadnou dopravou, zabezpečit jídlo apod.30 Z výpovědí uvedených ve výzkumu
Nové školy31 se například zdá, že dotazovaní srodiče příliš ve výchově nevyužívají
motivace prostřednictvím odměn. Mnohem častěji využívají tresty (počínaje domluvou přes nejrůznější zákazy až po fyzické tresty). Přístup rodičů, popřípadě
dalších příbuzných, k trestání dětí je často nejednotný.
4. ODLIŠNÁ ZKUŠENOST S PRACOVNÍM MATERIÁLEM
Na školní úspěšnost má vliv také předchozí zkušenost s výukovými materiály,
například čtení z knih, vybarvování omalovánek, práce s pastelkami. Na otázku,
jakým činnostem se děti doma věnují nejraději, dotazované maminky32 jmenovaly následující činnosti: malování, hraní s autíčky, hraní s panenkami, chození
po domě a navštěvování sousedů, sledování pohádek na DVD.
28

Severník, Informační bulletin městské části Brno - sever, duben 2014, str. 11
Běhounková in Běhounková L., Havrdová E., Syslová Z., Význam včasné intervence v raném
vývoji dítěte, metodická příručka, Centrum pro veřejnou politiku, 2011, str. 12
30
Běhounková in Běhounková L., Havrdová E., Syslová Z., Význam včasné intervence v raném
vývoji dítěte, metodická příručka, Centrum pro veřejnou politiku, 2011, str. 17
31
Nová škola, o. p. s. (2012): Infant matter: Raná péče a předškolní výchova, Vyhodnocení
focus groups, str. 11, 17
32
Tamtéž, str. 10
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Rozdělení času na „práci“ a „volno“ se děti běžně učí od mala v rodině a tento
režim je následně upevňován v mateřských školách.33 Nezkušenost dítěte s tímto
režimem pak může být nesprávně interpretována jako nezralost centrální nervové soustavy (v horším případě jako neposlušnost, někdy se i mylně zaměňuje
s poruchou pozornosti a hyperaktivitou).
Dítě se v předškolním klubu učí střídání řízené práce s volnou hrou a pravidelnosti ve stravování (svačina). Velmi často se však musí učit i základním úkonům
typu přezouvání se, převlékání se, používání prostírání, umývání rukou před a po
jídle či po použití toalety a po vycházce, používání kapesníku atd. Některé děti
se až v předškolním klubu poprvé setkávají se splachovacím záchodem. Vedle respektování režimu dne, pravidel a hranic se děti i rodiče učí zároveň respektovat
autoritu, která dodržování výše zmíněného požaduje.
Jednou z podmínek, aby se tomu všemu dítě dokázalo přizpůsobit a nově získané
dovednosti udržet, je pravidelné fungování klubu. V praxi se osvědčilo fungování
alespoň čtyři dny v týdnu. Pokud je klub otevřen nepravidelně nebo například
pouze dva dny v týdnu, je pro dítě obtížnější pravidla respektovat a udržet. Zároveň je tento režim náročnější pro pedagogického pracovníka, který musí hodně
času a energie věnovat znovu opakování pravidel. V neposlední řadě to může být
obtížné i pro rodiče. Jedna maminka vypověděla, že raději své dítě do klubu dávat
nebude vůbec, protože při frekvenci dvou dnů v týdnu jí pak syn další tři dny doma
pláče, že chce do klubu jít. Podobnou zkušenost mají i v organizaci CENTROM
z Ostravy, kde z hygienických důvodů byli nuceni na pět týdnů uzavřít předškolní
klub v jedné z lokalit, díky tomu však měli možnost dočasně navýšit přímou pedagogickou práci v lokalitě druhé. Koordinátorka projektu zhodnotila tuto situaci
následovně: Pozorovali jsme za tu dobu, že rodiče v Radvanicích si zvykli na celotýdenní provoz a návštěvnost se tímto navýšila. Naopak po znovuotevření centra ve

33

Běhounková in Běhounková L., Havrdová E., Syslová Z., Význam včasné intervence v raném
vývoji dítěte, metodická příručka, Centrum pro veřejnou politiku, 2011, str. 17
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Vítkovicích byla návštěvnost nižší, rodiny se přizpůsobily nastalé situaci a přestaly
s centrem počítat. Pracovnice centra tak musely znovu získávat jejich „přízeň“.
6. ODLIŠNÝ KOMUNIKAČNÍ A ŘEČOVÝ RÁMEC (JAZYKOVÝ KÓD)

dítěte, komunikace s ním, množství úkolů, poskytování příležitostí k procvičování
apod. Jinými slovy věnuje mu více své pozornosti, času a kreativity. Pracovníci
předškolních klubů proto hodně pracují s motivací dětí, povzbuzují je a chválí
za každý pokrok.

Jazyk strukturuje myšlení, tudíž děti, kterým doma není předáván dostatečně
bohatý jazyk adekvátní formou (zvyšování slovní zásoby, vysvětlování pojmů),
mají omezenější prostředky pro pojmenování jevů a přemýšlení o světě, nižší slovní pohotovost a argumentaci. Působí pak jako kognitivně méně zdatné.
Z výzkumu34 vyplývá, že romské matky svým malým dětem až na výjimky nečtou.
Většinou jim ani nevypráví pohádky. Namísto toho je posadí před televizi a pustí
jim animovaný film z DVD35.

CO SE OSVĚDČILO V PŘEDŠKOLNÍM KLUBU
•

•

V předškolním klubu se děti učí, jak se vzájemně oslovovat, rozlišovat s kým jak
hovořit a jak správně pojmenovávat věci běžné potřeby. Není výjimkou, že romské dítě nezná jména svých rodičů, ale oslovuje je přezdívkami, někdy i sprostými.
Ne však proto, že by toto oslovení bralo jako něco zakázaného a nevhodného, ale
proto, že se takto rodiče doma skutečně oslovují. Totéž platí i pro děti samotné
- často neznají své oficiální křestní jméno, protože jsou oslovovány přezdívkou.
Pracovníci předškolních klubů proto děti oslovují jejich křestním jménem, aby si
na toto oslovení zvykly a přijaly jej za vlastní. Předškolní klub je také místem, kde
se romské dítě často poprvé setkává s básničkami, říkankami a písničkami.

•

Jedním z důležitých faktorů, který práce s dítětem v předškolním klubu nabízí, je učení se řízené práci ve skupině a spolupráci s dalšími dětmi. Kombinací
předškolního klubu se službou home-visiting získávají pracovníci větší prostor
věnovat se rozvoji jednotlivých dětí a rychlost práce přizpůsobovat jejich tempu.
To ovšem neznamená, že jsou na dítě kladeny nižší nároky než na děti z běžné
většinové populace, ba právě naopak.

•

K výčtu šesti oblastí, které vstup dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí
do školy komplikují dle Růžičkové můžeme přidat ještě jednu rizikovou oblast,
kterou definuje Helus (2004)36:
7. NÍZKÉ OČEKÁVÁNÍ PEDAGOGA OD DÍTĚTE Z VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ

spolupráce s místní knihovnou - pro ostravskou organizaci
SPOLEČNĚ-JEKHETANE připravuje knihovnice zábavně vzdělávací program pro děti, ty jsou nadšené a učí se vztahu ke knihám
půjčovna hraček a knížek domů nebo na určený čas při pobytu
v centru - možnost půjčit si hračku domů funguje jako důležitá
motivace, základní podmínkou výpůjčky přitom je, že si s hračkou bude dítě hrát společně s rodiči, a zaměstnanci klubů se
poté rodičů i dítěte ptají, jak se jim to líbilo
hledání alternativních vzdělávacích přístupů - Anna Dunčeková, lokální koordinátorka projektu v Dobré Vodě, popsala svou
zkušenost s víkendovým setkáním zaměřeným na pedagogický
přístup Marie Montessori takto: „Jsem ráda, že o Montessorri
slyšely i ženy z Nové Farmy a Dobré Vody. Dostaly jsme spoustu
nápadů a podnětů, jak něco z celodenního bohatého programu uplatnit na dětech doma – a nemusí to stát tisíce. Spoustu
pomůcek máme běžně doma, jen je často nevnímáme jako pomůcky, které mohou dítěti pomoci v jeho senzitivním období a
následném vývoji učit se.“
mobilní hřiště SNUGmodul - organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE na doporučení britské konzultantky projektu zakoupila tento nástroj37 pro výchovný a pohybový program pro děti od 3
do 11 let, který podporuje spolupráci ve skupině, vyjednávání,
rozhodování atd.

Podrobné informace o náplni každodenní práce s dětmi v předškolním klubu obsahuje také manuál organizace Vzájemné soužití „Co už
brouček umí II.“38

Helus dokládá, že čím vyšší očekávání na výsledky vzdělávání pedagog má, tím
lepších výsledků dítě dosahuje. Svá očekávání totiž pedagog promítá do podpory

34

Běhounková in Běhounková L., Havrdová E., Syslová Z., Význam včasné intervence v raném
vývoji dítěte, metodická příručka, Centrum pro veřejnou politiku, 2011, str. 17
35
Závěry citovaného výzkumu jsou platné pouze pro konkrétní skupinu dotazovaných matek,
nejde o tvrzení “obecné pravdy”.
36
HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. str. 280 ISBN:
80-247-1168-0
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37

SNUGmodul mění výrazně způsob myšlení při hře a návrhu kombinací, je ideálním nástrojem pro povzbuzení aktivního vnímání v raném věku, umožňuje hru s mobilními prvky a jejich
sestavování, podporuje spolupráci dětí ve skupině. Více informací na http://www.novotech.cz/
snug/
38
http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/clanky/hnizda.html
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3.1.2. PEDAGOGICKÁ PRÁCE ZAMĚŘENÁ NA SPOLEČNOU PRÁCI RODIČE
A DÍTĚTE

•

Rodiče v jednotlivých lokalitách chápou účel předškolních klubů různě:
•
•

•

klub jako místo, kde se dítě připraví na vstup do klasické mateřské
školy či přípravného ročníku
klub jako plnohodnotná náhrada mateřské školy, kde dítě (i rodiče
samotné) připraví k zápisu na základní školu (někteří rodiče považují klub za bezpečnější místo pro své děti než klasickou školku, kde
se obávají střetu s rasismem a agresivitou, jindy to může být jediná
možnost, kam díky izolovanosti lokality dítě umístit, dalším důvodem může být i fakt, že organizace zajistí bezplatné svačiny, které by
si jinak někteří rodiče nemohli dovolit)
klub jako místo, kam mohou rodiče své dítě poslat a kde se jim o něj
po dobu několika hodin denně někdo postará

Pravidla pro přijetí dětí do předškolního klubu však mají jednotlivé organizace
nastaveny až na drobné výjimky podobně. Mezi základní podmínky pro přijetí
dítěte do klubu patří aktivní spolupráce rodičů se zaměstnanci a společná práce
rodiče s dítětem. Ve všech organizacích byla s rodičem při nástupu podepsána
či ústně uzavřena dohoda, za jakých podmínek se bude s dítětem pracovat, jaké
oblasti budou rodiče ve spolupráci se zaměstnanci u dětí rozvíjet atd. Důležité
je přitom rodiče pozitivně motivovat – rodiče by se neměli dozvědět jen to, co
jejich dětem neprospívá a co tedy s nimi dělat nemají, ale především to, co dělat
mají a zda změny dělají správně, či ne.

na ně (Velikonoční oslavy, Mikulášská besídka, oslavy různých svátků, příprava vystoupení atd.)
v pravidelné dny si rodiče přicházejí pohrát společně s dítětem,
či jsou alespoň přítomni části programu, aby viděli, jak se s dítětem
pracuje, co se po něm vyžaduje a proč

Všechny tyto aktivity se týkají dětí ve věku 0-3 a 3-6 let, ale vzhledem k povaze
předškolních klubů zde převládá druhá věková skupina. Rodiče s dětmi nacvičují
správnou výslovnost, učí se práci s pomůckami (hračky, knihy), procvičují jemnou a hrubou motoriku atd.
Trénink rodičovských dovedností s dětmi mladšími (0-3) vychází především
z potřeb dítěte a probíhá v těchto oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•

sociální dovednosti, rozvoj hry
rozvoj emocí
nácvik společných aktivit matky a dětí, rozdělování pozornosti
hygiena, sebeobsluha dítěte
motorický vývoj (hrubá a jemná motorika, grafomotorika)
rozvoj řeči
tělesné schéma
rozvoj zrakové a sluchové percepce

V obou případech je důležité neustále zjišťovat potřeby dítěte a vyhodnocovat
jeho pokrok společně s rodičem i dítětem. Oba tímto způsobem vidí, co společně dokázali.39

Typy aktivit, do kterých jsou zapojováni rodiče:
•

•
•
•
•

rodiče dostávají „domácí úkoly“, které vypracovávají společně
s dětmi, většinou takový úkol navazuje na dříve osvojené dovednosti
v klubu - vyhodnocení jejich práce pak probíhá buď opět v klubu
nebo během individuální práce v domácím prostředí (home-visiting)
rodiče se učí v klubu zacházet s metodickými materiály a didaktickými hračkami, aby rozuměli „správnému“ způsobu použití a mohli ho
následně doma dítě učit
rodiče v klubu získávají inspiraci pro výrobu některých her doma –
pexeso, puzzle, domino, které jsou „nízkonákladové“, nevyžadují
finance, ale čas strávený při výrobě
rodiče reflektují, co se dělo v mezidobí mezi konzultacemi, co společně s dětmi dělali, zažili, co se jim povedlo, z čeho mají obavy atp.
rodiče tvoří společně s dětmi různé výrobky, výzdobu či drobné
dárky, společně připravují kulturní akce a podílejí se na přípravách
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Bechyňová V., Konvrzková M. a kol., Home visiting v ohrožených romských rodinách - metodická inspirace z dobré praxe, 2015
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4. PRŮBĚŽNÁ EVALUACE A VYHODNOCOVÁNÍ
Stejně jako v jiných oblastech vzdělávání je i u včasné péče velmi důležité průběžně zaznamenávat vývoj a posun dětí (především psychomotorický vývoj,
kognitivní, emoční, sociální dovednosti) i rodičů (osobnostní rozvoj, rodičovské
dovednosti). Lze k tomu využít mnoho nástrojů. K velmi efektivním patří například vedení tzv. adaptačních listů, do nichž si pracovníci zaznamenávají posun
při každém setkání s dítětem či rodičem.
Při vytváření adaptačního listu se lze inspirovat materiálem Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci,40 což je doprovodný text k publikaci Vývojová psychologie pro sociální pracovníky. Každé vývojové období je zde
členěno na hodnocení motorického, kognitivního a sociálního vývoje, pro účely
sociální práce je doplněn též vývoj v oblasti sebeobsluhy a hry. Organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE si tento adaptační list upravila i pro hodnocení rodičovských
kompetencí a pojmenovala ho jako Záznam o práci s rodinou (viz příloha 2).
Při evaluaci včasné péče je dobré získat zpětnou vazbu rodičů a do hodnocení
je aktivně zapojit. Lze to udělat například těmito způsoby:
•
•
•

•

plánovat další aktivity s dítětem ve spolupráci s rodiči („Čemu byste
se rádi věnovali v rámci naší spolupráce?“)
ujistit rodiče, že mohou vyjádřit nesouhlas s nabízenými aktivitami,
a ověřovat, zda se jim něco nelíbí, ale neodváží se to říct
pokud rodiče dávají dítěti jídlo, které z hlediska věku či nutriční
hodnoty není vhodné, je dobré si s nimi popovídat o tom, co děti
potřebují a jaké může mít špatné stravování důsledky pro jejich
vývoj. Je však nutné respektovat rozhodnutí rodičů a hledat, jaká
nejvhodnější cesta k uspokojení stravovacích potřeb dítěte by byla
pro ně přijatelná
reflektovat s rodiči pokroky dítěte i jich samotných, rekapitulovat,
jak to bylo na začátku spolupráce, při minulém vyhodnocování a jak
je to nyní, případně kam by se dítě a oni v dané oblasti mohli posunout dál, například:
1. dítě je klidnější, dokáže se zabavit
2. dítě se rozmluvilo, má širší slovní zásobu, poznává různé předměty

•
•

3. pozitivní změny rodiče ve výchovných metodách (Dříve, když
dítě zlobilo, matka používala naplácání a hrozbu, že půjde
do dětského domova. Po vysvětlení negativního dopadu
na děti a nácviku používá odepření sladkostí).
podpořit rodiče, aby si uvědomili svůj přínos (například při docházení do nízko-prahového klubu, lze rodiči položit návodné otázky: Kdo
tam dítě vodí? Kdo mu pomáhá s přípravami?)
usilovat i o komunikaci s mužem a utvrzovat ho v jeho roli otce:
z pozorování vyplývá, že je to otec, kdo zasahuje, pokud děti začnou
v průběhu konzultace zlobit nebo se vystavovat nebezpečí, v romských rodinách to navíc bývá většinou muž, kdo rozhoduje. Proto je
přínosné zapojit ho také do vyhodnocování a plánování. Nicméně při
vyhodnocování emocí, vývoje řeči, předčtenářských a motorických
dovedností je pracovníkovi větší partnerkou matka dítěte, protože
s ním tráví více času a zná tak lépe jeho situaci.

Občanské sdružení Vzájemné soužití vypracovalo velmi podrobný program neformálního předškolního vzdělávání „Jsem o krok dál – aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání“41 zaměřený na děti od 3 do 6 let. Součástí tohoto manuálu je
i vstupní, průběžný a výstupní dotazník.42 Pracovníci zaznamenávají dovednosti
a znalosti každého dítěte do monitorovacího listu (viz příloha 3) a ověřují jeho
posun jednou za půl roku. Asistentky (tedy matky, které v klubu pracují pod odborným vedením) si spolu s pedagogem vedou záznamy o průběhu každého dne
a záznamy o každém dítěti, které poté společně na poradách minimálně jednou
měsíčně vyhodnocují.

41
40

Ptáček Radek, Kuželová Hana, Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální
práci, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013, ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/
clanky/14811/OH_nahled.pdf
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Program je ke stažení na http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/clanky/hnizda.html v sekci
Předškolní neformální vzdělávání.
42
Jednotlivé přílohy (dotazníky, smlouvy a monitorovací listy) jsou ke stažení na http://www.
vzajemnesouziti.estranky.cz/clanky/hnizda.html
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5. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI PODÍLEJÍCÍMI SE
NA VČASNÉ PÉČI
Zařazení dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do běžných mateřských či
základních škol je dlouhodobý proces a jeho úspěšnost je přímo úměrná ochotě
všech zapojených stran tohoto cíle dosáhnout. Všemi stranami myslíme rodinu
dítěte, ředitele či ředitelku mateřských a základních škol, pedagogické pracovníky, kteří s těmito dětmi pracují, případně osobní asistenty, nebo asistenty pedagoga. Velmi důležité slovo v tomto procesu mívají i rodiče ostatních dětí v zařízení a také samotní romští rodiče v lokalitě. Neziskové organizace tak působí jako
jakýsi prostředník mezi všemi stranami, pokud si to alespoň jedna z nich přeje.
Hodně dětí docházejících do předškolních klubů vyžaduje specifický přístup. Pro
zaměstnance je však obtížné bez odborné diagnostiky posoudit, zda dítě vyžaduje specifický přístup „jen“ na základě málo podnětného sociálního prostředí,
ze kterého přichází, nebo zda se jedná například o poruchy učení, vývojové poruchy řeči, či třeba hyperaktivitu s poruchou pozornosti. Pedagogičtí a sociální
pracovníci organizací proto spolupracují také se zaměstnanci OSPOD, pedagogicko-psychologických poraden, logopedy a dětskými lékaři.

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI
SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Ostravská organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE využila faktu, že místní mateřské
školy mají nedostatek dětí, a navázala spolupráci se dvěma nesegregovanými školkami (MŠ Špálova, waldorfská MŠ). Na jednu z nich nastoupila romská
zaměstnankyně organizace, která se jako kontaktní pracovnice snaží usnadnit
adaptaci romských dětí ve školce, zlepšit komunikaci rodič-dítě-škola a poskytnout pedagogickým pracovníkům i rodičům objasňující informace. Organizace
však bojuje s tím, že segregovaná základní škola v blízkosti lokality přesvědčuje
rodiče, aby zapsali své děti do ní. Součástí této školy je i školka a přípravný ročník
a rodiče věří, že zde děti získají dobré vzdělání a zároveň že jsou v bezpečí, když
sem chodí převážně Romové. Organizace proto vysvětluje rodičům, že se jejich
děti během dalšího studia či v práci stejně potkají s majoritní společností a že pro
mladší děti je mnohem snazší si na sebe zvyknout.
V neposlední řadě spolupracuje organizace úzce s logopedy, neboť zjistila, že
98 % dětí, které navštěvují její předškolní klub, má logopedický problém.
Organizace nejprve pomáhá rodičům takový problém detekovat a vysvětluje jim,
že dítě potřebuje odbornou péči, a poté jim zprostředkovává konzultace u logopeda, kterých se rodiče aktivně účastní.
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Nová škola
Organizace Nová škola v rámci projektu uspořádala pro maminky a děti jeden
den v soukromé školce. Program představil typický den ve školce a maminky
s dětmi si na vlastní kůži vyzkoušely jednotlivé aktivity, které jsou standardní pro
zařízení tohoto typu. Byla to jedna z aktivit úspěšné spolupráce s waldorfskou
mateřskou školou a školkou zaměřenou na pedagogiku M. Montessori.
CENTROM
Speciální pedagožka organizace CENTROM navázala spolupráci s mateřskými
školami v Ostravě-Radvanicích a Ostravě-Vítkovicích. Pořádá do obou zařízení
exkurze rodičů a dětí, zajistila stáž pedagogického pracovníka v jedné školce
a darování hraček a knih, které školky vyřadily, do předškolních klubů.
IQ Roma servis
Externími partnery jsou také rodiče romských i neromských dětí. Ze zkušenosti organizace IQ Roma servis vyplývá, že romští rodiče vnímají, že segregovaná
škola je horší než běžná ZŠ, ale mají pocit, že je lepší pro děti z hlediska bezpečí.
V roce 2011 proto organizace spustila kampaň „Jdi do dobré školy - Dža andre
lačhi škola“,43 která romským rodičům zpřístupnila informace týkající se vzdělávání dětí v nesegregovaných školách. Kampaň zvedla vlnu zájmu rodičů o vzdělávání jejich dětí, ale ukázalo se, že děti nejsou na vstup do běžných škol připravené. Organizace proto rozšířila svou nabídku služeb o předškolní klub, kde děti
k zápisu začala připravovat.

43

http://iqrs.cz/cs/clanky/dza-andre-lachi-skola-jdi-do-dobre-skoly
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6. ZÁVĚR
Výše zmíněné příklady dobré praxe šesti organizací pracujících v sociálně vyloučených lokalitách nastiňují, jak rozmanitá je škála metod včasné péče. Ukazují
také, že tato péče musí být vzhledem k tomu, že se dotýká citlivého a intimního tématu výchovy dětí, pojímána velmi individuálně. To, co v jedné komunitě
výborně funguje, může být v jiné lokalitě účinné jen částečně. Přesto můžeme
na základě tohoto projektu shrnout některá obecná doporučení44:
Doporučení pro nevládní neziskové organizace
1. Zdůrazňujte důležitost předškolního vzdělávání.
Zatímco výzkumy jednoznačně ukazují, jak důležité je předškolní vzdělávání pro
následné vzdělanostní dráhy dítěte, rodiny v sociálně vyloučených lokalitách
si tohoto faktu mnohdy nejsou vědomy. Je proto nutné neustále zdůrazňovat důležitost předškolního vzdělávání a vysvětlovat, jaké důsledky má chybějící včasná
péče pro pozdější rozvoj dítěte. Tyto informace lze šířit prostřednictvím terénních pracovníků, aktivních romských rodičů i pomocí veřejných kampaní nebo
debat rodičů s Romy, kteří dosáhli vyššího vzdělání.
2. Usilujte o pravidelnou docházku dětí do předškolního vzdělávání.
Je důležité hledat všechny možné nástroje, jak docílit pravidelné docházky.
Lze přitom pracovat jak s pozitivní, tak negativní motivací (například hledat finanční podporu na svoz dětí v místech, kde je to potřeba, nabízet drobné odměny rodičům či dětem s pravidelnou docházkou a zároveň podmínit pravidelnou
docházkou jiné výhody plynoucí z předškolních zařízení pro rodiče).
3. V rámci včasné péče pracujte jak s dětmi, tak s rodiči.
Mnoho romských rodičů nemá osobní zkušenost s vědomým rozvojem dovedností, vědomostí a návyků v předškolních vzdělávacích institucích a vychází především z osobní zkušenosti, které se jim samým dostalo v jejich rodinách. Aby se
dítě mohlo správně rozvíjet, je třeba vzdělávat paralelně s dítětem i jeho rodiče
a systematicky rozvíjet jejich rodičovské kompetence (například na besedách
s odborníky, pravidelných rodičovských setkáních nad konkrétním tématem
v oblasti rozvoje dítěte apod.)

4. Hledejte aktivní rodiče a úzce s nimi spolupracujte na motivaci dalších.
Zkušenosti jednoznačně ukazují, že příklady aktivních romských rodičů jsou pro
ostatní rodiny v komunitě inspirací. Je proto třeba využívat všechny možné nástroje jak zapojovat aktivní rodiče do činnosti předškolních zařízení, ať už na
dobrovolnické či zaměstnanecké bázi, a spolu s nimi diskutovat, jakými způsoby
motivovat další rodiny. Je vhodné některé pozice přímo obsadit aktivními lidmi
z lokality. Pokud by byly tyto pozice zřízeny v rámci dotovaného místa, je třeba důsledně pracovat na upevňování kompetencí potřebných k jejímu výkonu.
Dá se říci, že stejnou práci a čas, které jsou věnovány práci s rodiči, musí být v počátku věnovány práci a podpoře osobám vykonávajícím práci osobních asistentů.
5. Při práci ve vyloučených lokalitách klaďte důraz nejen na sociální,
ale i na pedagogickou činnost.
Rozvíjení rodičovských kompetencí a rozvoj malých dětí prostřednictvím rodičovských center, předškolních klubů či metody home-visiting vyžaduje pedagogické schopnosti. Neziskové organizace, které na tomto poli pracují, by proto
měly zaměstnat pedagogického pracovníka nebo zajistit patřičný pedagogický
trénink či mentoring pro své zaměstnance. V maximální možné míře je dobré využívat pedagogických asistentů či sociálních pedagogů, kteří zastávají roli
na pomezí pedagogické a sociální práce.
6. Nebojte se přicházet s tématy, která reagují na aktuální potřeby
klientů, i když tato témata nezapadají přímo do oblasti včasné péče
a předškolní výchovy.
Rodiny ve vyloučených lokalitách čelí řadě palčivých sociálních problémů a pomoc s jejich řešením může nejen zvýšit důvěru romských rodin k neziskové organizaci, ale může se nakonec stát startovacím bodem i pro posun v rozvoji rodičovských kompetencí či v rozvoji dítěte.
7. Ukazujte příklady dobré praxe v komunikaci s mateřskými a základními školami a zřizovateli škol.
Důvodem nízkého počtu dětí z vyloučených lokalit na běžných mateřských a základních školách není jen malý zájem romských rodičů je tam posílat, ale také
nedůvěra a obavy škol a školek tyto děti přijímat. Neziskové organizace by proto
měly sloužit jako prostředníci mezi oběma stranami a ukazovat zmíněným zařízením úspěchy, jimiž lze včasnou péči dosáhnout.
8. Stavějte na tom, co se podařilo, a berte každý posun jako úspěch.

44

Doporučení vychází z výstupu projektu, z výstupů konference „Začít včas znamená začít
dobře!“ konané ve dnech 6.-7. 11.2014 v Ostravě a názorů Nadace OSF.
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Jakkoli složitá se může včasná péče na první pohled jevit, výzkumy i praxe ukazují, že je velmi efektivním nástrojem s vysokou návratností investic. Nebojte se
zahrnout prvky včasné péče do svých projektů a od každého sebemenšího úspěchu se odrazte k dalším cílům.
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Doporučení pro mateřské školy
1. Navažte spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a rodinami v lokalitě.
Spolupráce s neziskovými organizacemi, které mají podrobnou znalost problémů
rodin z vyloučených lokalit, může pomoci předcházet vzájemným nedorozuměním. Lze například společně uspořádat exkurzi do mateřské školy, která rodinám
osvětlí nejen výhody předškolního vzdělávání, ale seznámí je dopředu s požadovanými nároky na dítě a denním režimem školky.
2. Využívejte osobních asistentů a kontaktních pracovníků.
Pro snadnější integraci dětí z vyloučených lokalit do školky je vhodné ve spolupráci s neziskovou organizací ustanovit společného pracovníka, který bude zprostředkovávat kontakt mezi mateřskou školou, organizací a rodinami. Je bezpochyby výhodou, jedná-li se o aktivního romského rodiče (viz doporučení 4).
3. Buďte shovívaví k pozdním ranním příchodům dětí po dobu prvního
měsíce.
Umožněte flexibilnější režim docházky během prvního měsíce, abyste omezili
strach rodin z reakce pedagogů při pozdním příchodu dítěte. Ve většině případů
se postupně podaří dosáhnout pravidelné a včasné docházky.
4. Zprostředkujte pedagogickým pracovníkům další vzdělávání na téma
práce s dětmi se specifickými potřebami.
Je vhodné v maximální míře využívat možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na téma jinakosti, multikulturality a práce s dětmi
se specifickými potřebami, které napomůže lepšímu pochopení problémů dětí
z vyloučených lokalit.
5. Vysvětlujte důležitost předškolního vzdělávání pro romské děti také
rodičům z majoritní společnosti.
Mnozí rodiče z majoritní společnosti se obávají, že přijetím dětí z vyloučených
lokalit do mateřských škol, se sníží kvalita péče o všechny děti. Někteří se dokonce z těchto obav rozhodnou umístit své dítě do jiného zařízení. Diskutujte s nimi
o jejich obavách a nebojte se využít zkušené zaměstnance neziskových organizací, aby jejich obavy pomohli rozptýlit.
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6. Využijte neformální akce pro setkávání rodin z minorit i majoritní
společnosti.
Společné aktivity pro rodiče s dětmi u příležitostí svátků a jiných významných
událostí, dny otevřených dveří či Týden pro inkluzi a jiné akce mohou posloužit
jako prostor, kde se v přirozeném a bezpečném prostředí potkávají s dětmi rodiče z minority i majority a snižují vzájemné obavy.
Doporučení na úrovni obce a kraje
1. Zprostředkovávejte komunikaci všech stran, které se věnují včasné
péči.
Obce mohou pořádat pravidelná koordinační setkání ředitelů či ředitelek mateřských škol, neziskových organizací, úředníků školských a sociálních odborů,
zaměstnanců pedagogicko-psychologických poraden a v neposlední řadě zdravotnických zařízení (pediatři), které pracují s rodinami ze sociálně vyloučených
lokalit. Cílem setkání je nastavit takovou spolupráci, která umožní co nejdříve
vyhledat konkrétní rodiny s malými dětmi a poskytnout jim potřebnou pomoc,
a zároveň poskytne příležitost domluvit systémová opatření na lokální úrovni,
která usnadní dětem z vyloučených lokalit docházku do předškolních zařízení.
2. Podporujte vzájemné poznávání rodičů z jiných kultur.
Komunitní akce, které pořádá obec, mohou sloužit jako příležitost k neformálnímu setkání rodičů z různých kultur. Zároveň mohou ukázat bezproblémové soužití dětí z různých kultur ve školce například prostřednictvím dětských pěveckých
či tanečních vystoupení. Obce mohou také podpořit osvětové kampaně, ať už
s cílem přesvědčit romské rodiče o důležitosti předškolního vzdělání, nebo s cílem rozptýlit obavy rodičů z majoritní společnosti ze společné výuky jejich dětí
s dětmi z vyloučených lokalit.
3. Vhodně nastavte spádovost základních škol a zaveďte spádovosti také
u mateřských škol.
Zřizovatel může ovlivnit rovný přístup ke vzdělávání změnou a vhodným nastavením spádovosti. Děti ohrožené sociálním znevýhodněním tak budou rovnoměrně rozvrstvené do všech škol ve městě a nebude tak docházet ke vzniku
segregovaných škol poblíž vyloučených lokalit. Podobná situace může nastat
u mateřských škol, kde zatím spádovat zavedena není. V případě zajištění větší
docházky dětí ze sociálně slabého prostředí mohou být důsledky nerovnoměrného rozmístění dětí obdobné jako u škol.
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4. Zaveďte elektronické zápisy do mateřských škol.
Transparentní systém zápisů stejně jako snížení administrativní zátěže zajistí
elektronický zápis. Tento systém navíc vyloučí ovlivnění přijímacího řízení na základě interních kritérií některých mateřských škol v neprospěch dětí ze sociálně
slabých rodin.
5. Využijte fondy Evropské unie a jiné finance na podporu včasné péče.

PŘÍLOHA 1.: SEZNAM ORGANIZACÍ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU
Název organizace: CENTROM, o.s.
Název projektu: Včasná péče a předškolní výchova CENTROM
Oblast realizace projektu: Moravskoslezský kraj - Ostrava-Radvanice, Ostrava-Vítkovice
Web organizace: http://www.centrom.cz/

Evropské fondy zprostředkovávané ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem sociálních věci lze použít na navýšení financí na obecní terénní a podpůrné pracovníky a na financování programů včasné péče neziskových organizací.
V lokalitách s vysokým podílem sociálního vyloučení je také vhodné navýšit podporu vzdělávacím institucím například na osobní asistenty.

Název organizace: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Název projektu: Rovný start
Oblast realizace projektu: Moravskoslezský kraj - Ostrava – Přívoz
Web organizace: http://jekhetane.cz/

Doporučení na národní úrovni

Název organizace: VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ, o.p.s.
Projekt: „Jsem o krok dál“ /Dialogem ke komunitnímu vzdělávání/
Oblast realizace projektu: Moravskoslezský kraj - Horní Suchá
Web projektu: http://vzajemnesouziti.cz/

1. Prezentujte pozitivní příklady úspěšných romských studentů, umělců
a odborníků.
Častější účast úspěšných romských osobností na kulturních akcích pomůže přesvědčit další romské rodiny o důležitosti vzdělání. Zároveň pomůže rozptýlit
předsudky majoritní společnosti.
2. Uspořádejte celostátní kampaň pro včasné započetí předškolního
vzdělávání.
Vláda, nevládní organizace, školy a další instituce účastnící se včasné péče by
se měly spojit a společným hlasem zdůraznit důležitost předškolního vzdělávání
v celostátní kampani.
3. Rozšiřte vzdělávání v multikulturalitě na pedagogických vysokých
školách.
Multikulturní vzdělávání a základy speciální/sociální pedagogiky by měly být
součástí všeobecného pedagogického vzdělávání na univerzitách. Pro učitele
všech typů škol je důležité porozumět odlišnostem práce s dětmi se specifickými
potřebami.
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Název organizace: IQ ROMA SERVIS, o.s.
Název projektu: Centrum pro rodiče s dětmi
Oblast realizace projektu: Jihomoravský kraj - Brno
Web organizace: http://www.iqrs.cz/
Název organizace: NOVÁ ŠKOLA, o.p.s.
Projekt: Infant Matter
Realizace projektu: Karlovarský kraj - lokality Dobrá Voda, Nová Farma
Web projektu: http://www.novaskolaops.cz/
Název organizace: STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny, z.ú.
Název projektu: Home-visiting v ohrožených romských rodinách
Oblast realizace projektu: Praha - město
Web organizace: http://www.strep.cz/cs/
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PŘÍLOHA 2.: ZÁZNAM O PRÁCI S RODINOU (SPOLEČNĚ-JEKHETANE)
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