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*Již 10 let se zabýváme integrací dětí se
zdravotním
handicapem do kolektivu zdravých dětí.
*Jedná se o individuální integraci a probíhá za
účasti a péče asistenta pedagoga, který je
kvalifikovaným pracovníkem pomáhajícím
postiženým dětem v jejich rozvoji a uspokojení
psychických a fyzických potřeb.

*V tomto programu spolupracujeme s

odbornými institucemi, jako je Speciální
pedagogické centrum ve Žďáru n/Sáz. a středisko
Raná péče v Novém Městě n/M. a v Brně.
.

*Děti se speciálními potřebami vedeme tak, aby v rámci
jejich možností byl dán co největší prostor pro jejich
samostatnost a začlenění do kolektivu, navázání
vzájemných vztahů a posilování prosociálního chování
v rámci celé skupiny. Ostatní děti si tak pěstují ty správné
postoje a hodnoty – tolerance, pomoc druhému apod.

* Integrací dětí se speciálními potřebami do běžné MŠ se
snažíme přiblížit tyto děti normálnímu prostředí a oslabit
určitou izolaci dítěte, což usnadňuje jejich osobnostní
rozvoj .

ŠKOLIČKOVÉ PRASÁTKO POMÁHÁ
*Kolem nás je mnoho organizací a sdružení,
které mají ve svém předmětu činnosti
podporu potřebným či pomoc v nouzi.
Často to jsou neziskové organizace závislé na
finančních příspěvcích druhých.

*Proto by jsme rádi za aktivní pomoci Vás, rodičů, šetřili do
školičkového prasátka, a výtěžek použili jako pomoc dětem a
rodinám v nouzi či s handicapem.
*Místo, kam bude směřovat naše společná pomoc, bude vždy
vybíráno z našeho regionu.
*Pokud budete s Vašimi dětmi házet do
prasátka korunky, nezapomeňte dětem
vysvětlit, že jsou to tzv. pomáhací korunky.
Je potřeba, aby i děti vnímaly, že pomáhat
potřebným je přirozené.

BENEFIČNÍ AKTIVITY
*Koncepcí naší MŠ je zařízení otevřené dění kolem sebe, poskytující
rodičům zázemí pro jejich děti, zajímavou vzdělávací nabídku, podnětné
prostředí a nevšední mimoškolní aktivity.
*Naše MŠ v roce 2002 oslavila 65. let své
existence. Za tu dobu se nám podařilo zrealizovat
mnoho projektů a dosáhnout mnoha cílů.

*Chceme naší činností nejen spojovat místní
komunitu, ale i nabídnout spolupráci dalším
organizacím a partnerům.

*Každým rokem pro širokou veřejnost připravujeme
Adventní zpívání a Vánoční jarmark. Výtěžek z této akce
jsme vždy použili na rozvoj mateřské školy.
*Nyní bychom však i my chtěli tento výtěžek použít ve
prospěch dobré věci.
*Letos se naše – vaše pomoc bude týkat vozíčkářů,
konkrétně sportovního klubu Vysočina pod Asociací
integrovaných sportů. Podpoříme jejich účast v soutěžích.
*Další pomoc bude směřovat postiženým dětem 3. ZŠ,
kterým umožníme relaxační pobyty v solné jeskyni.

*V červnu, u příležitosti Mezinárodního dne dětí,
zorganizujeme
Charitativní dětskou pouť.
*Každý účastník zaplatí vstupné v libovolné výši,
a výtěžek ze vstupného bude opět použit na
pomoc či podporu těm, co to potřebují

Cílem projektu je:
*Pomoci těm, co potřebují
*Učit se vcítit do náročné situace druhých
*Povídat si o tom s našimi dětmi
*Ukázat jim, že rozdělit se je přirozené a může být
přínosné pro ně samé.

Přidejte se i Vy,
milí rodiče,
a spolu se svými dětmi podpořte naše charitativní aktivity.
Děkujeme Vám.

