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Zájmové vzdělávání
nás baví!
To, co hlásá nadpis tohoto článku, je nejen pravda, ale také název jednoho velmi zajímavého
projektu, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. A proč je tento projekt tak zajímavý? O tom se dočtete v následujících řádcích.

Když byla v OP VVV v roce 2019 vyhlášena výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, my jako místní
akční skupiny, jsme zpozorněly, protože se touto výzvou
naskytla dobrá příležitost podpořit menší neziskové
organizace, které se zabývaly prací s dětmi, atť už šlo
o nadace nebo venkovské spolky. Ty totiž nemají další zdroje (kromě nadšených dobrovolníků), kterými by
dětem ozvláštnily nějaký ten kroužek. Pro realizaci připravovaného projektu „Zájmové vzdělávání nás baví!“
se spojily celkem tři místní akční skupiny – MAS Holicko, která je žadatelem a koordinátorem celého projektu
(tedy odvádí tu nejnevděčnější práci, za což jí patří náš
dík), MAS Region Kunětické hory a MAS Poličsko, které koordinují dílčí projekty neziskových organizací na
svém území.
V počátcích projekt musel projít řadou jednání
s partnery (zapojenými neziskovými organizacemi),
kterých je – nebudeme-li počítat místní akční skupiny –
pěkná řádka. Poté jsme se přenesli do fáze „papírování,
papírování a zase to papírování“. A pak dostal projekt
v roce 2020 zelenou, což byla rozhodně dobrá zpráva,

kterou jsme všichni napjatě očekávali, ale asi
nemusíme dopodrobna
vysvětlovat, že rok 2020
nebyl zrovna nakloněn
kolektivním
aktivitám.
Projekt se však nevzdával, a jakmile to bylo
možné, neziskové organizace započaly s realizací svých naplánovaných aktivit.
A zde přichází úplně ta nejzajímavější část celého
počinu - co že ty zapojené neziskovky vlastně z projektu
mají? Pro každého partnera je to různé, protože každý
partner si mohl vybrat skladbu aktivit dle svých potřeb,
takže někdo dostal penízky na sdílení zkušeností svých
pracovníků/dobrovolníků s jinou neziskovkou, některé
provádějí tzv. tandemové vzdělávání nebo si pozvou
experta, který pomáhá pracovníkům/dobrovolníkům
rozvinout své metody práce s dětmi, některé si založily
díky projektu úplně nový klub či vycestovaly s dětmi na
nějaký projektový den mimo klubovnu. A asi nejoblíbenějšími aktivitami (na území MAS Region Kunětické hory
určitě) jsou aktivity vzdělávání a projektové dny v klubovně.
V rámci aktivity vzdělávání byl například realizován
kurz první pomoci, kdy se dobrovolníci na toto téma
důkladně proškolili. Jistě se shodneme, že umět poskytnout dobře první pomoc může být k nezaplacení,
zvláště když pracujete s dětmi. V rámci projektových
dnů v klubovně se poskytnutí první pomoci učily i děti.
Dále se děti zábavnou formou od odborníka z praxe
dozvěděly, jak třídit odpad, učily se o zapomenutých řemeslech a tyto znalosti děti přetavily v pěkné a užitečné
dárky nebo si děti vyzkoušely malbu na kameny, kde
jistě ty nejzdařilejší kousky udělaly taktéž nějakému rodičovi či prarodičovi radost.
Sami jsme zvědaví, jaká krásná činnost se našim milým neziskovkám podaří zrealizovat a co všechno se děti
i dobrovolníci naučí, protože projekt zdaleka nekončí.

