
Výroční zpráva 2019 
 

Vážení přátelé a příznivci organizace, 

 

dostává se vám do rukou zpráva za rok 2019, přehled činností a organizace. 

 

V tomto roce jsme se dostali do II. fáze projektu Spolu do školky 3 a během celého projektu 

jsme realizovali naplánované aktivity. 

 

I letos nás navštívili pracovnice ze Vzájemného soužití a v rámci aktivity Your story se třikrát 

potkali s maminkami, kterým přednášely o dluzích, exekucích a plánovaných výdajích. 

 

Beleza - Mamaclub se stala aktivním členem Platformy pro včasnou péči a dvakrát se zúčastnila 

celorepublikového setkání v rámci sdílení zkušeností a při plánování aktivit 

samotného nově vzniklého uskupení. 

 

V číslech: 

Počet dětí podpořené v aktivitách: 

Navštěvováním Mamaclubu 35 

Úhradou stravného v mateřské škole 60 

Celkem podpořeno dětí 95 

 

Spolu do školky: 

Projekt byl realizován ve dvou lokalitách, v Ostravě Přívoze a v Ostravě Porubě. 

 

Cílem projektu je příprava dětí na vstup do nesegregovaných mateřských a nesegregovaných 

základních škol. Děti jsou připravovány zkušeným pedagogem, který je v Mamaclubu 

(předškolním klubu) vede k základním úkolům typickým pro mateřskou a základní školu. V její 

práci ji pomáhají asistentky, které zároveň dochází do terénu a kontaktují rodiče či komunikují 

se školkami, do kterých připravujeme děti na zápis. 

 

Organizační složení projektu: 

Projektový manažer: Mgr. Štefan Grinvalský, pedagog Adéla Červeňáková, asistent pedagoga 

a terénní pracovnice pro Přívoz: Irena Fakanová, asistent pedagoga pro Homo Scholl a terénní 

pracovnice pro Porubu Kristýna Tichá. 

 

Projektové aktivity: 

• Mamaclub 

• Your Story 

• Platba stravného v MŠ 

• Platba měsíčních jízdenek 

• Knihovna hraček 

• Zápis do nesegregovaných mateřských škol 

• Zápis do nesegregovaných základních škol 

Mamaclub jsme otevřeli ihned v lednu a paní učitelka pokračovala v započaté práci. Cílů 

Mamaclubu bylo hned několik, ať již šlo o jazykovou přípravu, rozvoj jemné a hrubé motoriky, 

upevňování hygienických návyků nebo rozvoj kognitivních schopností. 

Součástí Mamaclubu byly procházky či pobyt na zahradě.  



V průběhu projektu jsme změnili přípravu svačinek. Po zjištění, že mezi projektovými dětmi 

máme některé, kterým se nedostává žádné stravy i po několik dní, pracovnice organizace začaly 

připravovat polévky, jež jsou podávány před odchodem dětí domů. 

 

O letních prázdninách jsme se podívali do Dinoparku, předvánoční dobu jsme tradičně oslavili 

návštěvou Mikuláše a s dětmi jsme si připravili vánoční večeři a rozdali dárky. 

Na maminky čekala vánoční dílnička, při které si mohly vyrábět vánoční ozdoby na stromeček 

či adventní věnce. 

 

Během roku Mamaclub navštěvovalo pravidelně 35 dětí. 

 

Your Story je aktivita zaměřena na rozvoj rodičovských kompetencí a zároveň slouží jako relax 

pro maminky, při níž mají možnost zažít legraci, pohodu a také se mohou dozvědět něco nového 

o výchově či vedení dětí. Tato aktivita rozvíjí vztah dětí ke knihám a rozšířuje slovní zásobu. 

Přidaná hodnota této činnosti je v čase, ve kterém se maminka plně soustředí na jedno své dítě, 

a rozvíjí se tak vztah mezi nimi. 

 

Aktivita začíná uvítáním maminek facilitátorkou a přípravou čaje či kávy. Na stole na ně čeká 

připravená pohádková kniha. Po pozdravení a usazení si maminky otevřou knihu a každá z nich 

přečte kousek příběhu. Klíčové situace facilitátor pozastavuje a spolu s mamkami se nad nimi 

zamýšlí. Důležité v těchto situacích je zdůraznění pozitivních prvků ve výchově a vzdělávání 

dětí. 

 

Mamky si knihu po přečtení odnesly domů a jejich úkolem bylo za naprostého klidu a 

soustředěnosti číst svému dítěti. 

 

Platba stravného v MŠ 

Tato aktivita je jednou z těch nejzásadnějších, neboť umožňuje dětem setrvávat v mateřské 

škole. Beleza – Mamaclub, pravidelně hradí platbu stravného. Bez této aktivity by se někteří 

rodiče dostávali do dluhové pasti, neboť děti musí být v MŠ povinně od pěti let a někteří by do 

školky své děti nemohly ani přihlásit. 

 

Platba měsíčních jízdenek 

Předražené nájmy, nízké příjmy, mnohdy exekučně zatíženi, to je často realita, ve které je 

jízdenka luxus. Proto MHD v této části Ostravy je bedlivě hlídána a kontrolována. V tomto 

důsledku děti často chodí s rodiči pěšky a pozdě do školy. Při špatném počasí do školy nechodí 

vůbec. 

Zakoupené jízdenky tak zajišťovaly snazší cestu při doprovázení dětí do školy i ze školy. 

 

Knihovna hraček 

Hračky jsou nezbytným nástrojem rozvoje myšlení, fantazie, komunikace, soustředění a dalších 

psychických a sociálních funkcí a dovedností. 

Kvalitní hračky a hračky naším dětem chybí vůbec, abychom je mohli našim dětem zajistit i 

mimo dobu fungování Mamaclubu, především pak o víkendech či svátcích, zřídili jsme 

Knihovnu hraček, která byla otevřená dvakrát týdně. Vedla jí proškolená pracovnice 

organizace, která hry s dětmi i s rodiči hrála a poté si je děti mohly zapůjčit domů. 

 

Zápis do nesegregovaných mateřských škol 

Zápis do nesegregovaných MŠ navazuje na projektovou aktivitu Mamaclubu. Naše děti 

přichází do MS již připravené a po prvním roce působení organizace v lokalitě si rozdílu našich 



připravených dětí všimly i mateřské školy. Samotný proces přípravy dětí i rodičů na zápis 

zahrnuje přípravu dokumentů, připomínání termínu zápisu, doprovod do mateřské školy nebo 

i asistence při zápisech. 

 

Zápis do nesegregovaných základních škol 

Zápis do nesegregovaných škol je nejdůležitější projektová aktivita a cílem celého projektu a 

navazuje na předešlou aktivitu, tedy pobyt v nesegregované mateřské škole. 

 

Při jakémkoliv kontaktu s dítětem a jeho rodiči je zdůrazňováno nutnost zapsání se do 

nesegregovaných škol. Během celého roku při každé aktivitě Your Story se připomíná význam 

klasické, nesegregované základní školy, její výhody a naopak se s rodiči rozebírá omezení 

segregovaných škol a vliv na celý život dítěte. 

 

Rodičům jsou připomínány termíny zápisů, pomoc s přípravou dokumentů, doprovod a 

asistence při zápisech. 

 

Akce: Den dětí, Dinopark, Sv. Mikuláš, Štědrovečerní večeře, Vánoční dílny 

 

Zhodnocení projektu:  

Projekt byl realizován standardně podle projektového plánu, tedy úspěšně. Můžeme 

konstatovat, že příprava dětí v Mamaclubu, je velmi důležitou součástí pozitivně nastavených 

vztahů s mateřskými školami a také s pozitivním vnímáním dětí i přesto, že pocházejí ze 

sociálně vyloučené lokality Palackého nebo lokality Dělnická.  

 


