
16.1. 2018 Vzdelávací workshop grantového programu
Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

Nadácia pre deti Slovenska
Partner programu poisťovňa KOOPERATÍVA, a.s.

3. ročník grantového programu.

Toto  školenie  sa  uskutočnilo  vo  Zvolene  v penzióne  Almada.  Témy
workshopu  boli  zamerané  na  vývojové  potreby  detí  v súvislosti  s bezpečným
prostredím. Venovali sme sa možnostiam vytvárania bezpečného a zmysluplného
prostredia v rodinách, školách a komunitách. Ďalšia téma dňa bola zmeraná na
participáciu  detí  pri  vytváraní  bezpečného  a zmysluplného  prostredia,  ktoré
rešpektuje  dieťa  ako  také.  Na  záver  sme  sa  zamerali  na  prípravu  projektov
v rámci tohto GP.

Ide o nadačný fond, ktorý je dlhodobého charakteru a je podporovaný poisťovňou
Kooperatíva.

Na  toto  školenie  prišli  rôzni  účastníci-  učiteľky  zo  ZŠ,  výchovné
pracovníčky,  pracovníci  v KC,  iné  mimovládne  organizácie,  materské  centrá,
zamestnanci  nízkoprahu,  rodinné  centrá,  seniori-  ktorí  boli  učiteľky,  Detské
domovy, lektorky, Chránené bývanie z útulku- Dorka, OZ- ktoré sú zamerané na
zdravotne  postihnuté  deti,  Kultúrno-vzdelávacie  centrum,  školské  kluby,
vychovávateľky  z družiny,  riaditeľ  CVČ,  pracovníčky  obecného úradu,  kultúrna
referentka......

Spájalo nás to, že každý sa venuje deťom, komunite a spájaniu aktivít s okolitým
svetom.
Pri každej časti workshopu nám pracovníčky NDS vysvetľovali, ako dobre napísať
projekt. Pri výbere aktivity, ktorú budeme s deťmi robiť treba myslieť na potreby
detí z pohľadu dieťaťa, aby ono samo malo tú potrebu. Pri výbere potrieb sme
vychádzali  z Maslowovej  pyramídy.  Pri  písaní  projektu  vychádzať  z potreby
dieťaťa a pozrieť sa na problém jeho očami- a v projekte zdôvodniť prečo. Toto je
cieľ- vedieť správne zdôvodniť potrebu a hľadať efektívne riešenia na vyriešenie
východiskovej situácie.
Maslowova potreba:  

potreba sebarealizácie

Potreba úcty
Sociálne potreby
Bezpečie a istota

Fyziologické potreby

Pri písaní projektu: pozor na oceňovanie pri športových aktivitách- vyhrať
môže len jeden, preto nerobiť súťaže formou prvého, druhého a tretieho miesta-
aktivitu  nefinalizovať  na  oceňovanie.  Radšej  pripraviť  deťom  karneval,
diskotéku.... to čo ich baví... Tu je dôležitá sebarealizácia každého dieťaťa, aby sa
deti  medzi  sebou nevysmievali.  Posilňovať  medzi  deťmi  pravidlá,  na  ktoré  sa
medzi  sebou  dohodnú  pri  začatí  aktivity.  Potreba  uznania, pozornosti  a  lásky
u každého dieťaťa. Potreba byť vypočutý v skupine- pozor na nedostatok času pri
aktivite. Každé dieťa má mať radosť z hry, z aktivity a zapojiť do tvorby aktivít
fantáziu. Vytvoriť priestor na kreativitu.
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Pri  výstredných  deťoch-  vypočuť  ich,  lebo  práve  v rodine  nie  sú  vypočuté.
Venovať  im  zvýšenú  pozornosť.  Ten  čo  kričí,  najviac  potrebuje  našu  pomoc
a pozornosť.
Pri písaní projektov sa treba najskôr zamyslieť na jav, ktorý chceme riešiť- to je
východisková situácia. Potom treba rozmýšľať akú potrebu treba uspokojiť- napr.
potreba hľadania sebarealizácie, správne si zadeliť voľný čas, potreba súdržnosti-
rovesníci, potreba prijatia, potreba rozvoja talentu,  potreba bezpečia a istoty, že
sa mi nebudú vysmievať, spájanie sa s rovnakými záujmami, pocit akceptácie,
úcty, socializácie, niekde patriť, potreba uspokojenia, že sú v kolektíve.
Doba je rýchla, dospelí nemajú dostatok času na komunikáciu s deťmi, nájsť si
voľný čas na pritúlenie, pohladenie, lásku, kde samo dieťa cíti potrebu bezpečia.
Dôležité detské rituály.
Cieľ projektu- zamerať sa na efektívne riešenia pri riešení východiskovej situácie,
aktivity, ktoré napĺňajú cieľ a hlavne potrebu dieťaťa.
Napr. vytvorenie oddychovej zóny
Pri tvorbe projektu treba myslieť na predprípravu a priamo sa opýtať detí, čo by
sami chceli. Prípadne rozprávať sa s nimi a naplánovať si všetky aktivity. Napr. pri
tvorbe oddychovej zóny prizvať dizainéra, ktorý spolu s deťmi vytvorí v priestore
projekt,  čo  budú  mať  deti  a kde  to  bude  uložené...alebo  vytvoriť  škatuľky
z papiera  a spolu  s deťmi  vytvoriť  priestor  v  interiéri,  ako  by  oni  chceli  mať
vytvorené prostredie. Spolu sa hrať, modelovať ako si to predstavujú...
Pri plánovaní spolu s deťmi sa dosiahne to, že si potom budú priestor, alebo nový
nábytok vážiť a nezničia ho.
Pri výstupe projektu- robiť video- kde vyzdvihnúť...toto urobil Jožko, Ferko...
Alebo vytvoriť v priestore výučbovú zónu, kde budú kvetinové záhony....
Vytvoriť prostredie, kde chodia aj rodičia...celá komunita
Pri  projekte  prepájať  zručnosti  detí,  fotenie,  výstava  výrobkov,  učiť  ich  tvoriť
aktivitu...spoločne maľovať, divadlo, možnosť pri aktivite niečo vyrobiť, možnosť
rozmýšľať.
Potreba dotyku.
Deti  musia   prejsť  aj  nebezpečnými  vecami-  (neobaľovať  ich,  aby  sa  im  nič
nestalo),  musia  spadnúť,  naučiť  sa  liezť  po  stromoch,  zakladať  oheň,  strúhať
s vreckovým nožíkom.... Hľadať spôsoby, aby sa naučili konať aj v nebezpečnej
situácií, ako aktivitu  robiť bezpečne a mať s nebezpečnými vecami skúsenosť.,
aby sa naučili žiť aj v nebezpečnom priestore.
-online- aby mali zručnosti aj vo virtuálnom priestore...poskytnúť alternatívu, aby
sa obidva svety vyrovnali- virtuálny a reálny svet.
Pri projekte- hľadať prirodzenú zodpovednosť, podporiť sebaúctu každého dieťaťa,
pochváliť, pozitívne motivovať, učiť ich dôvery tým, že spolurozhodujú o aktivite
a participujú.
Participácia-  v našom  vnímaní  ide  o spojenie,  spoluúčasť,  spoluprácu,
partnerstvo, spoluzodpovednosť, spoločný rozvoj, spoločný cieľ, výsledok, radosť,
hrdosť, spoločný smútok.....aktivity smerujú k integrácií a socializácií.
Pri participácií detí a mladých ľudí sú v projekte myslené tak, že spolu plánujú,
rozhodujú, spolupodieľajú sa, spoločne upratujú, majú spoločné pravidlá. Aktivitu
sme zrealizovali spoločne cez ich sebavyjadrovanie. 
Pri vyhodnotení projektu- vytvoriť spätnú väzbu, čo sme sa spolu naučili tým, že
sme aktivitu uskutočnili.
V projekte treba robiť fotografie, video zamerať ich na to, ako sme sa pri tvorbe
projektu spolu tešili.....pýtať sa detí, či sa im aktivita páčila. Je dobre, ak je do
projektu  zahrnutá  aj  komunita  zvonka.  Ale  radšej  sa  zamerať  na  kvalitu  ako
kvantitu- radšej pre menej detí a umelo nezvyšovať počty.
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Pozor na diplomy, vecné ceny- takéto projekty hneď vyhadzujú. Radšej vytvoriť
kartičku  účastníka  pre  všetky  deti  rovnakú-  zameranú  na  ľudské  ocenenie
a vnútornú motiváciu. 
(Vonkajšia motivácia sú známky v škole- tohto výstupu sa treba vyhnúť.)

Pri tvorbe projektu treba myslieť tak, ako myslí dieťa a myslieť na jeho potreby.
Z tohto vytvoriť východiskovú situácie, ktorú chceme riešiť cez opísanie potrieb
detí....  a dôjsť k efektívnemu riešeniu situácie ako ju vyriešiť...  tak aby aktivita
deti zaujala, a aby sa do tejto aktivity zapojili všetky deti.  
Na záver nám prednášajúci ukázali web stránku  www.nds.sk
Ako sa máme preklikať až k tejto výzve.
Účastníci workshopu: Veronika Mikulová a Adriana Karáseková (vyúčtovanie len
za pani Mikulovú.)
Vyúčtovanie cesty pani Mikulová: cesta tam autobusom - 2,70€ a cesta späť
autobusom-2,70.
Preprava taxíkom vo Zvolene- cesta na miesto konania workshopu- 3,45€ a cesta
naspäť – 2,90€.

Spolu: 11,75€.

V Prievidzi dňa 16.1. 2018                                                                    Spracovala: 
PhDr.Adriana Karáseková
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http://www.nds.sk/

