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Modelový program podpory slaďování profesního
a rodinného života - kraj Vysočina, EQUAL/2/29

Celodenní družina
Zlepšení služeb hlídání dětí pro zaměstnané rodiče
Máte ve škole družinu či školní klub?
Pokud ano, ale cítíte, že nabízené služby by bylo možné rozšířit, zkvalitnit
nebo více přizpůsobit potřebám rodičů a dětí, pak následující řádky jsou
určeny pro vás.

Činnost společnosti Aperio v rámci projektu EQUAL
Občanské sdružení Aperio je orientováno na podporu mateřství a
rodičovství. V rámci svých aktivit participuje na projektu EQUAL
nazvaném Modelový program podpory slaďování profesního
a rodinného života (MOPPS) - kraj Vysočina.
V rámci projektu byl proveden rozsáhlý sociologický průzkum, týkající
se potřeb rodin s dětmi. Rodiče si z dvanácti služeb hlídání dětí,
fungujících v evropských státech, vybírali tu nejpotřebnější.
”
Za nejžádanější považují tzv. ”celodenní družinu .
Přínosy celodenní družiny
Tato služba, osvědčená v zahraničí, je rozšířením a zkvalitněním
činnosti současných družin a školních klubů.
Zahrnuje komplexní služby hlídání dětí, jejich výchovu a vzdělávání
nepřetržitě po celý den během školní docházky, v případě zájmu
i o prázdninách a svátcích.
Nabízí kvalitní výchovu a vzdělávání podle vzdělávacích programů,
které si každá škola, resp. družina vytvoří. Při tvorbě programů
navazuje na metody výchovy a výuky v předškolních zařízeních
i ve školách v oblasti, kde se družina nachází - zajištění kontinuity
vzdělávání.
Umožňuje dětem spontánní a odpočinkové činnosti, pohybové
aktivity, přípravu na vyučování, organizuje zájmové vzdělávání
(sportovní, jazykové, výtvarné aj. aktivity) a stravování a podporuje
v nácviku hygienických návyků, sebeobslužných činností a dalších
dovedností.

Důraz je kladen na spolupráci s rodinami a přizpůsobování se jejich
potřebám. Otevírací doba je stanovena podle potřeb dětí a rodičů
v místě samém. Docházka je možná pravidelná i nepravidelná,
podle domluvy a potřeb dětí a rodičů.
Motto:
"Žij vyrovnaně - trochu se uč a
trochu přemýšlej a každý den
maluj a kresli a
zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti
udělají dobře."
(Robert Fulghum)

Děti jsou v celodenní družině věkově smíšené, což podporuje jejich
socializaci a spolupráci.
Doporučenou součástí služby je zajištění celodenního stravování
od snídaně přes oběd až po odpolední svačinu.
Cíl projektu
Iniciovat a podpořit zavedení komplexních služeb celodenní družiny
v co největším množství obcí a škol.
Společnost Aperio nabízí
Pomoc ve smyslu odborných konzultací ohledně zavádění a fungování
celodenní družiny (po legislativní, finanční i organizační stránce).
Zprostředkování kontaktu, spolupráce a výměny informací a zkušeností
s dalšími zainteresovanými subjekty.
Mediální a informační kampaň podporující propagaci a zavedení této
služby u vás.

Z vaší strany uvítáme jakoukoliv iniciativu či námět na zlepšení výše
uvedených služeb.
Máte-li zájem o více informací o projektu a službě nebo o jakoukoliv
formu spolupráce, kontaktujte nás na adrese:

Aperio, společnost pro zdravé rodičovství, o. s.
Šmilovského 5
120 00 Praha 2
www.aperio.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Halka Jaklová
Tel: 737 282 321
E-mail: halka.jaklova@aperio.cz
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