
Projekt „ Vím, co chci – Vím, jak na to „ 

Naše zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, bylo zapojeno do 

projektu pod názvem „ Vím, co chci – Vím, jak na to. „ Autorem a realizátorem projektu bylo Krajské 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum / KVIC / v Novém Jičíně.  

Projekt byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR, probíhal v období březen 2012 – prosinec 

2014. Projekt byl výhradně určen dětem a pracovníkům dětských domovů Moravskoslezského kraje.  

Za náš dětský domov v Melči se projektu aktivně zapojilo 21 pracovníků a téměř všechny děti a 

klienti. Projekt byl pro naše zařízení velkým přínosem – přispěl ke zvýšení odbornosti pedagogů, 

účastníci aktivit projektu, děti i dospělí, se navzájem poznali a navázali mezi sebou spolupráci a nová 

přátelství.  Kurzy a semináře v projektu byly zaměřeny na specifickou problematiku výchovy 

v prostředí dětských domovů. Dalším a podstatným přínosem projektu byla úspora finančních 

prostředků, které bychom museli vynaložit na další vzdělávání pracovníků z našeho rozpočtu. 

Nejlépe hodnocené aktivity projektu pro pracovníky: 

 Sebezkušenostní výcvik sociálních dovedností 

 Výcvik efektivní komunikace, jako výchovný prostředek  

 Supervizní výcvik 

 Metodická setkání pedagogických pracovníků 

 Semináře Asertivita a agresivita 

 Exkurze v psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích 

Nejlépe hodnocené aktivity pro děti a klienty DD: 

 Interaktivní pobytové zážitkové programy, kde si děti osvojovaly znalosti a dovednosti pro 

život, děti zde navázaly nové kontakty a přátelství 

 Aktivita „ Křeslo pro hosta „ – bývalí klienti dětského domova navštěvovali svůj bývalý domov 

a sdělovali dětem svůj životní příběh, jak se jim podařilo zvládnout svůj život po opuštění 

domova, s čím se museli vyrovnat, co museli překonávat 

 Psychologická péče v zařízeních – za dětmi na jejich DD pravidelně docházel psycholog 

Spolupráce s organizátory projektu byla velmi dobrá a aktivity projektu byly velkým přínosem pro 

naši práci. Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na další podobné projekty. 

 

V Melči, 12.12.2014    Mgr. Jiřina Bejdáková, ředitelka DD v Melči 

              


