PROJEKT „VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PREVENCE ÚRAZŮ DĚTÍ“

ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA PROJEKTU
„VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PREVENCE ÚRAZŮ DĚTÍ“

Dětství bez úrazů je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je dlouhodobé snižování počtu a následků
úrazů dětí a dospívajích v České republice. V naší zemi zemře každoročně 250-300 dětí a dospívajících
následkem úrazu a zhruba desetkrát tolik jich zůstává po úraze trvale postiženo.
Projekt „Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí“ je jedním z příspěvků, který prostřednictvím
vzdělávání a vybavení pedagogů napomáhá tuto situaci řešit.
Projekt byl realizován od září 2006 v rámci programu JPD3, a tedy spolufinancován Evropským sociálním
fondem (ESF), Magistrátem hlavního města Prahy a státním rozpočtem České republiky. Obecně prospěšná
společnost Dětství bez úrazů se zavázala během realizace proškolit 1500 pedagogů z pražských základních škol,
vytvořit 5 vzdělávacích programů, 19 didaktických pomůcek a realizovat 30% svých aktivit v rozvojových
regionech Prahy.
Odbornou garanci nad projektem převzala PaedDr. Eva Marádová, CSc., vedoucí oddělení výchovy ke zdraví
na PedF UK. Semináře byly pořádány zdarma přímo na základních školách. Přes 90% účastníků prošlo
semináři organizovanými a lektorovanými zaměstnanci projektu, další účastníci absolvovali školení
prostřednictvím druhé fáze organizované absolventy z řad svých kolegů.
Všechny výstupy a parametry projektu byly splněny dle původního harmonogramu. Do projektu se zapojilo
89 škol, jejichž zaměstnanci se zůčastnili 73 seminářů s výběrem následujících témat:
•
•
•
•
•
•

Úrazy dětí
Rizikové chování dospívajících
Prevence úrazů a rizikového chování
Rozšiřující aktivity pro pedagogy
První pomoc
Ochrana člověka za mimořádných událostí

Každý účastník obdržel bohatou sadu materiálů, jak s detailními informacemi k daným tématům, tak
s metodickými postupy a podklady okamžitě využitelnými při výuce v různých předmětech. Celý komplet kurzů
je akreditován MŠMT a každý účastník, který odpovědními listy stvrdil kombinovaný způsob studia, obdržel
od Dětství bez úrazů, o.p.s. certifikát započítatelný do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Projekt byl realizován s třetinovou úsporou oproti plánovanému rozpočtu. Celkové náklady projektu činí
4 miliony korun, což odpovídá nákladům na léčení dvou středně těžkých popálenin. Věříme, že i v tomto případě
může naše společnost zopakovat, že se prevence vyplácí.
Vedle samotných seminářů, jejichž plánovaný počet je pro tuto chvíli naplněn, jsou na půdě projektu v současné
době dokončovány produkty, které zajistí jeho fungování i do budoucna. Základní osnova jednotlivých kurzů
byla formulována do podoby e-learningu, který každému zájemci umožní prostudovat dané téma nejen
s elektronickou verzí odborných publikací, ale i online shlédnout prezentace a videa používaná na seminářích
a prozkoumat další internetové zdroje k daným tématům. Depozitářem elektronických verzí všech projektových
materiálů i nadále zůstávají webové stránky www.urazydeti.cz a několik základních škol již projevilo zájem
o semináře na podzim tohoto roku.
Dětství bez úrazů, o.p.s. využila možností nabízených strukturálními fondy EU k vývoji a kompletaci
vzdělávacích materiálů čerpajících z desetileté zkušenosti na poli prevence úrazů, a k realizaci vzdělávání, dle
ohlasů velice motivujícího, v rozsahu, který výrazně posunul hranice jejích realizačních kapacit. Pracovníkům
Magistrátu hl.m. Prahy patří dík za maximální vstřícnost i pečlivé hájení pravidel programu JPD3, která
v konečném důsledku zprůhledňují a usnadňují realizaci financovaných projektů.
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