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Krátký medailonek společnosti / organizace:
Řekněte nám něco o vaší organizaci. V čem jste výjimeční?
Rovnost pro všechny, o.p.s. se zabývá problematikou nerovných podmínek v přístupu ke vzdělání v v různých podmínkách. Naše činnost zasahuje
nejen do rozvojových zemí, ale projekty realizujeme také v České republice. V popředí našeho zájmu jsou děti, které díky svým znevýhodněním
(sociální prostředí, poruchy učení a chování atd.) nemají přístup ke kvalitnímu vzdělání a tím je jejich uplatnění v dospělosti významně limitováno.

Název projektu / služby / produktu:

Za vzděláním společně

Byl projekt / produkt / služba aktivní alespoň jedem měsíc v roce 2017?
Krátce popište váš projekt / službu / produkt, který přispívá k naplňování SDGs.
Českým dětem, které v jejich životě provází nějaký sociální hendikep - ať už se jedná o poruchy učení, poruchy chování nebo nepodnětné sociální
prostředí, je často znemožňován rovný přístup ke vzdělání. Neinformovaností zainteresovaných stran pak nejčastěji končí v praktických školách bez
ohledu na jejich průměrný i nadprůměrný intelekt, čímž se výrazně snižuje šance na jejich uplatnění v dospělém životě.
Náš projekt má dvě důležité fáze. V té první pracujeme s učiteli ZŠ, vzděláváme je v tématu, dáváme jim konkrétní návody, jak takové dítě poznat a
jak s ním pracovat tak, aby co nejlépe využilo svůj potenciál. Také učitelům pomáháme využívat zdroje dostupné pomoci. V druhé fázi projektu
provozujeme dětské skupiny, ve kterých s dětmi dlouhodobě pracujeme a učíme je se svých znevýhodněním efektivně pracovat.

Na které SDGs se projekt / služba / produkt zaměřuje?
Dlaždice, vybírá se zaškrtnutím checkboxu (max. tři možnosti)

Pomozte nám porozumět kontextu, ve kterém váš projekt vznikl.
Proč se zabýváte právě tímto tématem?
Česká republika byla a je dlouhodobě kritizována za vysoká procenta dětí v praktických školách, zvláště v populaci Romů. Této menšině se díky tomu
nedaří vystoupit z bludného kruhu nedostatečného vzdělání, nezaměstnanosti a života na sociálních dávkách, což mimo jiné zvyšuje napětí ve
většinové společnosti. Rozhodli jsme se jít k původu problému a začít s těmito dětmi pracovat. Postupem času se ukázalo, že problém se netýká
pouze Romů, ale i dalších dětí žijících v sociálně slabém prostředí. Rozhodli jsme se přestat si stěžovat a začít měnit svět kolem nás.

Jaký je mechanismus řešení?
Pomozte nám pochopit, jak konkrétně váš projekt / produkt / služba přispívá k naplňování SDGs.
Tím, že v rámci naší služby pracujeme s pedagogy, kteří obvykle zachytí problematické dítě jako první, nabouráváme jejich stereotypy a
podporujeme jejich aktivní přístup k znevýhodněným dětem. Pokud je v dané lokalitě takových dětí vícero, iniciujeme vznik pracovní dětské
skupiny, ve které naši odborníci s dětmi dlouhodobě pracují a pomáhají jim dohnat svoje vrstevníky jak ve znalostech, tak v sociálních
dovednostech. Tím způsobíme, že tyto děti se “uchytí” v normální škole a dále nejsou převáděny do škol praktických.

Jak poznáte, že byl projekt úspěšný?
Důležitá je měřitelnost - na jaká čísla míříte? Jaká byla vstupní situace? Kam jste se za dobu trvání projektu posunuli?
V roce 2010 byl počet žáků v praktických školách ve všech krajích ČR v průměru 8 %. Náš projekt si dal za cíl, že do roku 2020 toto číslo snížíme na polovinu, tedy v praktických školách
budou průměrně 4 % všech žáků ZŠ (průměrný počet v zemích EU). Do tohoto termínu jsme si určili několik checkpointů, ve kterých kontrolujeme směřování k našemu cíli. V roce 2017
jsme měli pobočku v každém okresním městě ČR a statistiky za tento rok vykazují snížení celkového počtu žáků v praktických školách průměrně 7 %. Abychom tohoto cíle mohli
dosáhnout, spolupracujeme s dalšími organizacemi s podobným zaměřením. Předáváme a sdílíme příklady dobré praxe, často spolu komunikujeme a vzájemně se obohacujeme. Věříme,
že v roce 2020 vrátíme polovinu dětí z praktických škol zpět do lavic ZŠ.
Současně měříme spokojenost pedagogů s našimi službami. Ta se pohybuje okolo 95 %, což je skvělé číslo a naším cílem je jej dlouhodobě udržet.

Zúčastnili jste se se stejným projektem / produktem / službou loňského ročníku Cen SDGs?
Pokud ano, je důležité vyplnit přihlášku tak, aby byl zřetelný posun oproti loňskému ročníku.
ANO

NE

Naplňuje Váš projekt cíle a pricipy zahraniční rozvojové spolupráce?
ANO

NE

Přiložte logo organizace, prosím.

logo_krivky.pdf

Přiložte 1 - 2 fotograﬁe týkající se Vašeho projektu v tiskové kvalitě, prosím.
Odesláním přihlášky souhlasíte:
Se zpracováním osobních údajů
Se statutem a pravidly soutěže
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