Dětská skupina

VALEČÁNEK
MAMA klub, z.s. složený ze samých žen, spustil ve Valči zcela ojedinělý projekt péče o děti
a jejich hlídání v dětské skupině s názvem VALEČÁNEK. Tuto netradiční službu poskytuje
spolek v Komunitním centru Roháček od 10. 7. 2020 a brzy bude slavit první výročí svého
fungování.
Péče o děti v dětské skupině je poskytována trochu jinou formou než jsme zvyklí v klasické
mateřské školce, ale dokáže ji plnohodnotně nahradit. Podstatou služby je hlídání dětí od
2 let do zahájení povinné školní docházky (možné je zapojit i děti mladší, ale tuto službu
nenabízíme, podporujeme péči v rodině minimálně do dvou let). Zapojení rodiče mohou
lépe plánovat své aktivity, vykonávat práci s vědomím, že o jejich děti je po celý den dobře
postaráno, případně se mohou vzdělávat nebo si práci hledat s pomocí úřadu práce.
Služba je poskytována v malém kolektivu dětí (kapacita je pouze 6 dětí) a je zaměřena na
zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků.
Nejedná se tedy o klasické vzdělávání, které poskytuje rodičům MŠ, přesto se děti v dětské
skupině naučí vše potřebné. Péči o děti zajišťují kvalifikované osoby s minimálně
středoškolským vzděláním a profesní kvalifikací chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky. Tuto kvalifikaci splňují ve Valči hned čtyři osoby tak, aby byla zajištěna vzájemná
zastupitelnost, přestože péči o šest dětí může zajistit dle zákona pouze osoba jedna.
Valečánek navštěvují děti z Valče a blízkého okolí (5+1), jejichž rodiče využívají službu po
celý den v klasickém čase od 7,30 do 16,00 hodin. V případě zájmu rodičů lze operativně
provozní dobu upravit. Za péči o děti rodiče neplatí, je poskytována bezúplatně z rozpočtu
projektu, který podpořila EU. A co se v dětské skupině za rok podařilo, co je nového?
Hlavním úspěchem je vlastní provoz dětské skupiny, který byl zahájen v době školních
prázdnin a nebyl přerušen až do 1.března 2021. Současně bychom vyzdvihli minimální
nemocnost našich dětí. Přestože i činnost v DS ovlivňuje epidemie COVID-19, podařilo se
zajistit vánoční focení, besídku i dětský karneval. Děti byly i v našem malém počtu velmi
šikovné. V únoru měly děti první setkání s logopedem, protože bychom chtěli, aby všechny
správně vyslovovaly než půjdou do školy. Průběžně s dětmi rozvíjíme grafomotoriku,
zařazujeme logochvilky. Chůvy v průběhu uzavření DS nezahálejí, ale vzdělávají se formou
odpoledních webinářů. Těšíme se, až s dětmi vyzkoušíme zvukové pohádky, artikulační
nebo dechová cvičení. Na druhou stranu nás mrzí, že se nám nepodařilo navázat
spolupráci s místní mateřskou školkou, protože jsme se mohli více zaměřit na menší děti a
připravit je právě na nástup do mateřinky, současně jsme se mohli podělit o služby
odborníka, logopeda.
V případě zájmu o více informací a možnosti zapojit děti do dětské skupiny volejte na tel.
603 839 210 nebo pište na valec@mama-klub.cz, Bc. Eva Machová
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