SVĚTLO KADAŇ
Nabídka spolupráce pro školy v případě distanční výuky v Chomutově
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Název služby: Služby pro rodiny s dětmi SC – Kamínek
Adresa: Školní pěšina 5249, Chomutov 43004
Telefon: 702 042 648
Kapacita: 4 osoby v zařízení (dva rodiče a dvě děti najednou ve stejný okamžik)
Email: saskaminek.svetlozs@seznam.cz, vedouci.saskaminek.svetlozs@seznam.cz
Primárně pro děti ze: ZŠ Zahradní, ZŠ Písečná, ZŠ 17. listopadu, ZŠ Březenecká
Cílová skupina:
Rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení
jeho vývoje.
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi do 18 let (do 26 let, pokud dítě studuje), které pobývají na území
Chomutovska (především lokality: Kamenná, Písečná, Zahradní a Březenecká).
S ohledem na to, že v současné době máme interní zákaz docházení do domácností uživatelů, můžeme
školám nabídnout spolupráci hlavně v oblasti zprostředkování kontaktu a komunikace s rodiči žáků
(forma domluvy: škola se domluví s rodinou, že kontakt bude probíhat přes nás, nebo se na nás mohou
obrátit přímo rodiče nebo pedagog). Informace můžeme předávat tím, že kontaktujeme rodiče žáků
přímo v místě jejich bydliště a potřebné informace či např. studijní materiály jim předáme na
domluveném místě, např. u vchodu.
Dále můžeme rodičům nabídnout dle individuální domluvy pomoc a podporu, při přípravě jejich dětí
na školu, a to u nás v zařízení za předpokladu, že jeden rodič bude přípravě přítomen. Jsme schopnI ve
stejný okamžik realizovat tuto službu pro dva rodiče a dvě děti najednou, (bude jim poskytnuto PC,
připojení na wifi a pracovnice ke spolupráci) – tedy celkem pro 4 osoby – jednotlivé rodiny budou
v oddělených místnostech.
Pracovní doba:
PO – 07.00 – 15.30
ÚT – 07.00 – 17.00
ST – 07.00 – 15.30
ČT – 07.00 – 15.30
PÁ – 07.00 - 14.00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Název: Klub Kámen – SC Kamínek
Adresa: Školní pěšina 5249, Chomutov 43004
Telefon: 702 042 647
Kapacita: Maximální kapacita v jednu chvíli pro využití PC je 10 dětí – v oddělených místnostech
Email: nzdmkamen.svetlozs@seznam.cz, vedouci.nzdmkamen.svetlozs@seznam.cz
Primárně pro děti ze: ZŠ Zahradní, ZŠ Písečná, ZŠ 17. listopadu, ZŠ Březenecká
Cílová skupina: 6 – 26 let
Otevírací doba ambulantní formy:

PO – 10.00 - 19.00
ÚT – 10.00 - 19.00
ST – 10.00 - 19.00
ČT – 10.00 - 19.00
PÁ – 10.00 - 14.00 nebo na objednání

Název: Klub MOLO
Adresa: Březenská 4809, Chomutov 430 04
Telefon: 725 867 953
Kapacita: Maximální kapacita v jednu chvíli pro využití PC je 5 dětí – v oddělených místnostech
Email: nzdmmolo.svetlozs@seznam.cz, vedouci.nzdmmolo.svetlozs@seznam.cz
Primárně pro děti ze: ZŠ 17. listopadu, ZŠ Březenecká
Cílová skupina: 6 – 26 let
Otevírací doba ambulantní formy:

PO – 10.00 - 19.00
ÚT – 10.00 - 19.00
ST – 10.00 - 19.00
ČT – 10.00 - 19.00
PÁ – 10.00 - 19.00

V případě distanční výuky i mimo ni nabízíme žákům a studentům pomoc při přípravě do školy
v prostorech klubů, poskytujeme možnost využití vybavení (tiskárna, počítače s připojením na internet)
a podporu pracovníků, kteří jsou dětem či mladým lidem k dispozici.
Pracovníci klubu jsou připraveni pomoci návštěvníkům klubů při přípravě do školy nebo při vypracování
školních úkolů, přičemž úkoly za klienty nevyhotovují, pouze jim poskytují vhodné zázemí, pomůcky,
vybavení, podporu a případnou kontrolu. Klienti jsou vedeni k zodpovědnosti za svou práci.

Podpora žáků při studiu kariérovým poradenstvím v Chomutově
Světlo Kadaň z. s. realizuje za podpory Evropské unie a MŠMT projekt Podpora žáků při přechodu ze základní školy na střední
a při studiu v Chomutově registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/00016341

Cíl projektu: Hlavním cílem je poskytnout žákům ohrožených školní neúspěšností podporu a pomoc k
získání a upevnění dovedností a schopností, které jim usnadní zvládání běžných životních situací
spojených se školní docházkou a školní neúspěšností, usnadní orientaci ve společenském prostředí,
fungování v něm a začlenění se do něj a to mimo jiné formou zvyšování kvalifikace.
Komu je projekt určen: Žákům a studentům od 5. tříd se sociokulturním znevýhodněním a jejich
rodičům a žákům, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.
Cena: Poskytované služby jsou zdarma.
Jak to děláme: Naším záměrem je za pomoci mentoringu prostřednictvím zkušených poradců učit a
podporovat žáky v úspěšném studiu. Nabízíme zejména individuální pomoc s odstraněním bariér
k dalšímu vzdělávání, pomoc se zvládnu-tím učiva, a to i formou doučování pedagogickým
pracovníkem, či vyřízení potřebných formalit k nastoupení na navazují studium. V rámci projektu
klienty zplnomocňujeme, tj. pracujeme s cílovou skupinou tak, aby jednotlivci nabyli vlastní hodnoty,
naučili se odpovědnosti za své chování a jednání a dokázali zdravě uplatňovat svá společenská práva,
mezi která patří mimo jiné právo na vzdělání.
Co konkrétně nabízíme:
- pomoc s výběrem vhodného oboru na střední škole
- pomoc s podáním přihlášek a vyřízením potřebných náležitostí k přihlášení ke studiu na střední
školu (doprovod k lékaři, znovu vyřízení přihlášek, zápisových lístků při jejich ztrátě, pomoc
s řešením dalších překážek, které by bránily nastoupení do studia)
- dlouhodobá a individuální motivace ke studiu, workshopy pro žáky (možnost sdílení zkušeností
se studiem)
- udržení motivace u žáků v době letních prázdnin a distančního vzdělávání (vzdělávací aktivity
„Škola hrou“)
- u žáků pomoc a podpora s rozvíjením schopností, dovedností potřebných ke studiu, podpora
v osobnostním růstu (naučit se o sobě mluvit, umět popsat své silné a slabé stránky, nácviky
řešení konfliktů a komunikace s učitelem, jak řešit případné problémy a překážky ve studiu
s praktickým nácvikem, umět si asertivně prosadit svá práva apod.)
- exkurze u zaměstnavatelů, prohlídky pracovišť, návštěvy veletrhů práce, vazba na ÚP – kariérní
dny apod.
- podpora při zahájení studia, během studia a motivace k dokončení studia – informace o
stipendiích, možnost poskytnutí technického zázemí (PC, internet, tiskárna), pomoc při školní
neúspěšnosti (motivace k učení, organizace času), podpora, vedení a provázení v době
distančního vzdělávání (využití PC atp.)
- podpora při jednání, řešení problému rodič – pedagogický pracovník – žák
možnost spolupráce a zapojení rodičů při výběru studia a následně v době studia, udržení
motivace v době letních prázdnin, aby své děti do školy poslali a následně spolupráce, aby své
děti při studiu podporovali a děti se na škole udržely, workshopy pro rodiče možnost sdílení
zkušeností se studiem svých dětí, inspirace při hledání řešení různých problémů spojených se
studiem
Pracovní doba:
Pondělí až pátek (pohyblivá pracovní doba dle potřeb klienta)

Kontakty:
Mgr. Filip Ráža, DiS., 725 758 588, manazer.dmr.svetlozs@seznam.cz
Eva Richterová, 602 831 200, vedouci.lu.svetlozs@seznam.cz
Anežka Balogová, 606 543 736, karieracv.svetlozs@seznam.cz
Lukáš Schwarz, 722 709 200, karieracv.svetlozs@seznam.cz
Kdy se na nás obrátit:
Pedagog: má žáka z cílové skupiny, který má problém se studiem, potřeboval by individuální podporu
ve studiu, pedagog by uvítal podporu při jednání, řešení problému student—rodič—pedagog
Student: je z cílové skupiny, potřebuje: pomoc při studiu, řešení problému s pedagogem, s rodičem
Rodič: má dítě z cílové skupiny, které studuje, potřeboval by pomoc při udržení dítěte na studiu, při
řešení problému se školou, pomoc při komunikaci s pedagogem, pomoc se zvládáním školních
povinností

