Příloha č. 26 / Rozhovor s hlavní organizátorkou pobytu v Zátoni
Jak byste celou akci zhodnotila?
Hodnocení celého pobytu je velmi příznivé. Děti nás přivedly k poznatku, že v takto útlém
věku nemají vypěstované žádné formy předsudků a jsou navzájem k sobě velmi tolerantní.
Nezabývají se odlišnostmi barvy pleti, různého zdravotního postižení ani různého původu. Jsou
schopny spolupracovat, hrát si a prožívat nové zážitky. Proto je nutné začít pracovat s co
nejmenšími dětmi, které jsou přístupné novým poznatkům a nenegují činnosti pro ně
vymyšlené. To se děje hlavně u starších dětí.
Co se dětem nejvíce líbilo?
Jedním slovem „všechno“. Čistá postýlka, dobré jídlo a jeho dostatek, spousta aktivit, zpěv,
tanec.
Jak akci hodnotili přítomné učitelky?
Velmi kladně. I přes časovou a fyzickou náročnost jim odměnou byla radostná nálada všech
zúčastněných dětí. Velmi je potěšila návštěva vedení školy( ředitelka a zástupkyně školy).
Dostala se vám nějaká zpětná vazba od rodičů?
Kromě matky jednoho nejvíce zdravotně a mentálně postiženého žáka vůbec žádná. Rodiče
pravděpodobně podobné aktivity jejich dětí nezajímají. U některých rodičů byl problém
zaplatit za dítě 50,- Kč, za který jejich děti na pobyt jely. Vše ostatní měli hrazeno z grantu
nebo od sponzorů školy.
Co hodnotíte jako největší přínos pro děti a proč?
Přínosem pro děti je nácvik soužití různých věkových, etnických a zdravotně postižených dětí
a přizpůsobení se jejich možnostem a schopnostem. Je dobré, že děti poznají nutnost pomoci
ostatním, protože všichni nejsou stejně šikovné. Bez předsudků přistupují ke všem aktivitám,
ochotně se podílejí na programu zaměřeného na různá etnika, a protože nejsou zatížené
politickou propagandou nenávisti Romů a Čechů, spokojeně si spolu hrají, pomáhají si a mají
spoustu společných zážitků.
Co byste příště udělali jinak?
Pobyt se natolik vydařil, že nemáme potřebu přemýšlet, co bylo špatně. Každá práce s dětmi
vyžaduje spoustu přípravy, zkušeností a schopnosti rychle řešit nastalé situace pro dobro dětí.
A to se nám v plné míře podařilo a naší snahou bude v tomto pokračovat.

