Fond solidarity pomůže dětem nejen ze sociálně slabých rodin
Čakovická radnice zřídila Fond solidarity, do kterého vložila sto tisíc korun. Jeho prostředky
míří do ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Jsou určeny sociálně znevýhodněným či mimořádně
nadaným dětem, které si zaslouží podpořit v dalším rozvoji.
S myšlenkou přišel starosta Čakovic Jiří Vintiška loni v lednu. Po roce jednání,
vymýšlení konceptu a konečném schválení Zastupitelstvem MČ Praha-Čakovice, začal fond
fungovat na začátku nového roku. Vzápětí mohl být vyplacen první příspěvek. „Na toto téma
mě navedla praxe jiných městských částí, kde již podobný projekt funguje. Po mnoha
jednáních jsme vymysleli koncept, který by mohl nejlépe vyhovovat právě našim žákům. Pro
začátek jsme do něj uvolnili sto tisíc korun,“ uvádí Jiří Vintiška s tím, že finanční příspěvky z
fondu mohou získat žáci ZŠ Dr. Edvarda Beneše.
„Od začátku bylo jasné, že fond bude sloužit námi zřizovaným školám. Mysleli
jsme hlavně na základní školu, případně na školy mateřské. Nakonec jsme se rozhodli právě
pro základní školu, protože si myslíme, že riziko sociálního vyloučení je významnější v
kolektivu starších dětí,“ vysvětluje starosta.
Podle ředitele ZŠ Dr. Edvarda Beneše Martina Střelce, který tento projekt
velmi uvítal, se mezi žáky výrazně rozevírají nůžky v kvalitě vzdělávání právě z důvodu
sociálních rozdílů. „Přestože je naše společnost mediálně prezentována jako velmi
rovnostářská, výsledky průzkumů ukazují, že jsou velké rozdíly v kvalitě vzdělávání. A to
nejen mezi regiony, ale i v rámci jednotlivých škol. Hlavní a prakticky jedinou příčinou těchto
rozevírajících se nůžek jsou rostoucí sociální rozdíly. Mezi dosaženým vzděláním a sociálněekonomickou úrovní rodin je přímá souvislost. I v naší škole samozřejmě tento trend
registrujeme a Fond solidarity je skvělá možnost, jak alespoň v individuálních případech
sociální diskriminaci ve vzdělávání zmírnit,“ věří Martin Střelec.
Přestože fond začal fungovat teprve nedávno, škola již vyplatila první
příspěvek, a to dva a půl tisíce korun. Komu? To je tajné. Jeho proplacení je vázáno striktní
diskrétností a mlčenlivostí. A to hned z několika důvodů: aby se předešlo jeho zneužití a
zároveň aby dítě bylo absolutně chráněno před posměšky či jinými ústrky z řad spolužáků.
„Při vyplacení musí fungovat absolutní anonymizace. O příspěvek nemohou žádat sami
rodiče, ani radnice nemůže nijak zasahovat. Vše je výhradně v rukou školy, která citlivě
vytipuje skutečně ohrožené dítě. V žádném případě fond nesubstituuje sociální podporu
státu. Je to záchranný fond, který je možné využít ve chvíli, kdy již nefungují žádné jiné
záchranné mechanismy,“ vysvětluje Jiří Vintiška.
Podněty tedy mohou podávat sami učitelé, výchovní poradci a další lidé, kteří
přicházejí s dětmi denně do přímého kontaktu a jsou schopni odhalit zásadní problémy. S
rodiči musejí jednat velmi citlivě. „Naprosto důvěřuju skvělým komunikačním dovednostem
našeho poradenského týmu, který dokáže tyto záležitosti řešit velmi citlivě a diskrétně,“ říká
Martin Střelec a vysvětluje, jak přesně to funguje v praxi. „Pedagogičtí pracovníci v rámci
standardní diagnostické činnosti dávají podněty našemu školnímu poradenskému pracovišti.
To zahájí komunikaci s dítětem, s rodiči a případně s OSPODem (Orgán sociálně-právní
ochrany dětí – pozn. red.). Pokud vyhodnotí potřebu a prospěšnost využití fondu jako
smysluplnou, opatří souhlas zákonných zástupců s touto podporou a předá podklady k
žádosti vedení školy. Vedení školy pak tyto podklady vyhodnotí a případně požádá Radu
městské části Praha-Čakovice o příspěvek.“
Příspěvky jsou určeny například na stravu, školní pomůcky, aktivity, jako je
lyžařský výcvik, kroužky, škola v přírodě, výlety atd. „Jde o to, aby dítě kvůli sociálním
poměrům nebylo vyčleněno ze společnosti spolužáků,“ říká starosta. Ředitel školy ho

doplňuje: „Vzhledem ke smyslu fondu půjde především o základní žákovské vybavení, které
většina z nás považuje za naprosto samozřejmé. I v ostatních variantách půjde zejména o
pokrytí základních a nezbytných potřeb jednotlivých dětí tak, aby se necítily mezi spolužáky
vyloučené.“
Výhodou tohoto fondu je okamžitá pomoc. Pokud škola identifikuje potřebu a
vhodnost příspěvku z fondu, obratem požádá Radu o uvolnění příspěvku. „Čekání na
příspěvek by tak mělo být vymezeno jen dobou administrace a schvalovací části procesu,“
říká Martin Střelec. Příspěvek může získat pouze dítě s trvalým bydlištěm v naší městské
části. Limitní suma na konkrétní dítě není určena. „Myslím si, že se příspěvky budou
pohybovat do výše deseti tisíc korun. Navíc magistrát v některých případech nabízí možnost
uhradit polovinu vyplaceného příspěvku z rozpočtu města, což nám pomůže,“ podotýká
starosta a upozorňuje na další pilíř Fondu solidarity, kterým je podpora mimořádně nadaných
žáků. „V takovém případě je možné žákům uhradit například programy dalšího vzdělávání
nebo například pomůcky k dalšímu prohlubování studia.“
Do fondu může přispět jakoukoliv částkou i široká veřejnost. „Pokud by někdo
chtěl do fondu přispívat nebo vložit sponzorský dar, budeme rádi. Veškeré dary a příspěvky
vložíme na zvláštní bankovní účet zřízený pouze k tomuto účelu,“ dodává starosta.
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