ONE - Osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých lidí
- záměr projektu
Začátek projektu: 01.04.2012
Konec projektu: 31.10.2014
Doba trvání v měsících: 31,0
Hlavní realizátor: DIS Fryšták SKM o.s.
Partnerská organizace: Berufsbildunswerk der Salesianer Don Boscos Waldwinkel, Aschau u Mnichova, ředitel
P. Bernhard Stiegler, SDB; http://www.donbosco.de/Einrichtungen/Aschau-Waldwinkel
Salesiánská střediska mládeže spolupracující na projektu:
Zlín, Ostrava, Teplice, Plzeň, České Budějovice, Praha - Kobylisy, Brno - Žabovřesky, Dvouletá katolická střední
škola v Praze Karlíně
Cílové skupiny projektu:
- Cílovou skupinou projektu jsou děti a mladí lidé ohrožení sociálním vyloučením a následnou nezaměstnaností z
důvodů sociálního a zdravotního znevýhodnění, zejména ve věku 12 - 18 let (tj. mohou být i starší). Ve většině
případů půjde o děti a mládež, kteří využívají služeb nízkoprahových zařízení - sedmi salesiánských středisek a
Dvouletá katolická střední škola v Praze Karlíně. Aktivit projektu se zúčastní celkem minimálně 120 osob z této
cílové skupiny.
- Pracovníci salesiánských středisek mládeže, kteří se stanou lektory průběžných programů osobnostního
rozvoje, 1-2 pracovníci z každého střediska.

Cíle projektu:



Přenést a pilotně vyzkoušet inovativní metody, které využívá při práci se znevýhodněnými dětmi a
mladými lidmi zahraniční partner



Vytvořit metodické materiály, které budou mít formu metodických listů, celkový počet 20 metodických
listů pro průběžné programy osobnostního rozvoje



Realizovat víkendové akce s touto cílovou skupinou pro každé středisko nebo se mohou 2 střediska
spojit dohromady, akce budou buď v DISu nebo v jiném prostoru blízkém pro konkrétní sal. středisko
Plánované klíčové aktivity projektu:
1. Přenos a zpracování metodických postupů
V rámci této aktivity bude probíhat příprava programů pro cílovou skupinu dětí a mladých lidí.
Za tímto účelem proběhnou 2 stáže u partnera v SRN v délce 9 dnů. První stáž 15.-24. dubna 2012 a druhá
stáž v termínu únor – duben 2013. Stáží se účastní jeden lektor z každého střediska a metodik projektu.

Obsahem stáže bude seznámení se s know-how, které při práci s dětmi a mladými lidmi používá partnerská
organizace, konzultace s pracovníky partnera, účast v aktivitách a programech, které partner uskutečňuje.
Výstupem z aktivity budou zpracované metodické listy pro jednotlivé programya vydaná publikace.
2. Vzdělávání odborných pracovníků
Aktivita je určena pro lektory projeku a další pedagogické a sociální pracovníky spolupracujících salesiánských
středisek.
Cílem aktivity je seznámit salesiánské střediska s know-how a postupy, které při práci používá zahraniční
partner Berufsbildungswerk Waldwinkel.
3. Jednorázové programy osobnostního rozvoje
V průběhu projektu bude zorganizováno 12 jednorázových programů, každý rok 6 programů, zaměřených na
osobnostní rozvoj dětí a mládeže sociálně, či zdravotně znevýhodněných. Jedná se o víkendové akce, které
budou probíhat částečně v prostorách, které pro svoji činnost využívá DIS Fryšták, částečně v místech
dostupnějších pro cílovou skupinu z větší dojezdové vzdálenosti.
Programy budou tematicky zaměřeny na rozvoj dovedností cílové skupiny v oblastech:
Sebepoznání - identifikace vlastních silných stránek, Sebehodnocení - reálné hodnocení vlastního jednání a
výkonů, Komunikační dovednosti, Spolupráce ve skupině - role ve skupině a její využití, Řešení problému rozhodování a vlivy na rozhodování, Porozumění reálnému světu práce a financí, a další.
4. Průběžné programy osobnostního rozvoje
Záměrem průběžných programů je cílená dlouhodobější podpora vždy stejného okruhu znevýhodněných dětí a
mladých lidí v kompetencích a dovednostech, které přispějí k jejich celkovému osobnostnímu rozvoji, začlenění
do společnosti a zlepšení předpokladů pro uplatnění na trhu práce.
Programy budou probíhat přímo v jednotlivých spolupracujících organizacích - střediscích mládeže. Do projektu
bude takto zapojeno 7 salesiánských středisek Jedná se o akce v rozsahu nejméně 2 hodiny, vždy aspoň
jednou za 3-4 týdny. Záměrem je pracovat dlouhodoběji se stabilnějším okruhem cílové skupiny, proto budou
programy probíhat přímo v jednotlivých organizacích.
5. Šíření výsledků projektu
Cílem aktivity je rozšířit mezi další organizace z celé ČR získané a pilotně vyzkoušené know-how zahraničního
partnera v práci s cílovou skupinou dětí a mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením a nezaměstnaností z
důvodu sociálního, či zdravotního znevýhodnění.
Jedná se o organizace, které poskytují uvedené cílové skupině sociální, či pedagogické služby, například
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, střediska volného času, speciální a praktické školy, dětské domovy a
další.

