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Studijní stáž v Estonsku díky projektu Asociace manažerů absolventů, z.s.  

v rámci programu Erasmus+. 
 

Zvyšování kompetencí u pracovníků s mládeží pro lepší start mladých do života  

č. 2015-2-CZ01-KA105-014055 

 

 

Naše obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání se společně s dalšími neziskovými 

organizacemi a díky Asociaci manažerů absolventů,z.s., (www.amanno.org) zúčastnila i 

druhé části projektu. Na tento projekt získala AMA prostředky z evropských fondů v rámci 

programu Erasmus+. 

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků 

organizací, které působí v této oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v 

oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním 

nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci. 

Hlavním cílem je zkvalitnit práci se znevýhodněnou mládeží na poli neformálního vzdělávání 

v organizacích, které jsou zapojeny do projektu. Výměna vzájemných zkušeností mezi 5 

zapojenými zeměmi z EU s různým socio-kulturním zázemím přispěje k posílení celoevropské 

dimenze a prosazování evropských hodnot v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské unii. 

Pracovníci s mládeží v rámci projektu zlepší své lektorské nebo pedagogické dovednosti a 

kompetence ve vybraných oblastech neformálního vzdělávání při vzájemných 

workshopech. Ty budou organizovány důsledně interaktivní formou a s přímým zapojením 

mladých se znevýhodněním. Konkrétním výstupem budou pracovní listy složené z vybraných 

metod, které budou nasbírané ze zahraničí a také z řad organizací zapojených do projektu. 

Pracovní listy budou šířeny dál a jejich inovativním prvkem bude hodnocení všemi 

zapojenými složkami. 

 

 

 

http://www.amanno.org/
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Druhá část projektu – studijní stáž v Estonsku: 

Zahraniční stáž v rámci projektu se konala v Estonsku v době od 10. – 13. 4. 2016. 

Do této aktivity byly zapojeny kromě naší společnosti i zástupci dalších organizací: Team 

Overfly,  Andrea, DD Dolní Lánov a DDŠ, ZŠ a ŠJ Horní Maršov a samotný realizátor AMA z.s. - 

www.amanno.cz  

Osmičlenná skupina odjela především nasbírat know how do zahraničí a zároveň předat 

zkušenosti pro práci se znevýhodněnou mládeží.  

Díky aktivnímu nácviku různých metod všichni účastníci stáže také zvyšovali své vlastní 

kompetence.  

Hlavním estonským partnerem byla MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus. 

Počátky této Církevní školy v Tartu se datují do roku 1938, kdy na toto místo přišly františkánské 

sestry z Československa. Původně zde založily jen mateřskou školku, která ale byla vinou 

sovětské okupace zavřena v roce 1940. V roce 1991 pak členové tartské katolické farnosti 

založili vzdělávací zařízení, které mělo za hlavní cíl své žáky učit hodnotám církve a moderní 

demokratické společnosti. Škola odstartovala svou činnost přesně 9. 9. 1993. První třída pak 

byla otevřena na podzim v roce 1994. V této době také vznikla kromě mateřské školky i 

základní škola. V současné době ve škole tedy funguje kromě mateřské školky také 

předškolní rok, základní škola a centrum pro volnočasové aktivity. Dohromady je zde okolo 

350 dětí ročně a 150 dětí se podílí na volnočasových aktivitách. Do různých akcí se zapojují 

také rodiče samotní, a to velice aktivně. Mezi hlavní cíle školy patří slaďování školy, domova 

a církve, rovnoměrný vývoj duchovní a intelektuální stránky a výuka cizích jazyků, zvláště 

angličtiny. Pro tuto příležitost je ve škole zaměstnána v současné době rodilá mluvčí. Škola 

má tři budovy a bude otevírat i gymnázium. 

První den jsme se setkali se zástupci našich partnerů a jiných neziskovek, které pracují v Tartu. 

Cesta byla namáhavá, ale přesto jsme hned první den vyjasňovali, jak bude naše návštěva 

vypadat, co nás zajímá, co vše nabízíme a zjišťovali, jaké jsou možnosti všech zapojených 

z Tartu.  

Druhý den jsme navštívili dvě organizace, The Foundation Mental Health Care Centre  a MTÜ 

Tartu Kristlik Noortekodu  – Tartu Christian Adolecent Home. V obou případech jsme měli 

možnost mluvit s klienty zařízení a tak se dozvědět něco z druhé strany. V případě druhé 

organizace jsme nabízeli klientům též naše pohledy a společně diskutovali nad tím, jak 

pomoci ke spokojenosti všech stran při práci s mládeží.  

http://www.andreacsirke.cz/
http://www.ddlanov.cz/
http://www.ddshornimarsov.estranky.cz/
http://www.katoliku.edu.ee/
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Třetí den jsme pak navštívili již mnohým z nás známou Maarja Küla, domov pro osoby s 

hendikepem a Tartu Catholic Education Centre.  

Maarija Küla je vesnička pro dospělé se speciálními potřebami. Od doby, kdy v Estonsku platí 

zákon o povinnosti vzdělávání dětí se specifickými potřebami je pro realizátory takového 

projektu jako je vesnička Maarija Küla mnohem snadnější shánět podporu. Rodiče dětí se 

speciálními potřebami založili v letech 1992-94 pro první skupinu žáků školu, která měla 

původně kapacitu pro 10 žáků. Byla vytvořena nadace, jejímiž lčny se stali tito rodiče, kteří 

následně odkoupili  pozemky, na kterých vesnička dnes stojí. Od roku 2004 také začala 

nadace zaměstnávat asistenty pro péči o postižené. V současné době má za sebou tato 

organizace něco kolo 70 projektů, ze kterých se výstavba celého objektu postupně 

realizovala. Ve vesničce žije v současné době 32 osob se specifickými vzdělávacími 

potřebami (poruchami vzdělávání). Místní škola vlastní chráněné dílny, kde se obyvatelé učí 

různým řemeslům. V roce 2007 se rozšířila možnost vzdělávání o kurzy zahradnictví a péče o 

dům. Dnes již jsou první 3 absolventi. Na škole vyučuje 10 učitelů, 7 dalších zaměstnanců 

vede dílny a 20 lidí se stará o domy. Velká část spolupráce je založena na práci 

s dobrovolníky. Celý tento projekt má svou filozofii: aby se obyvatelé vesničky naučili 

samostatně jednat v běžném životě a byli schopni jej realizovat bez dohledu asistentů. 

Velkou měrou zde přispívá i teorie, že zde nefungují žádné hierarchické principy, každý má 

právo se svobodně vyjádřit a mluvit do chodu celého zařízení. V žádném případě zde 

nefunguje snaha o segregaci jedinců. je velký apel organizátorů na realizaci jedince v běžné 

společnosti. 

Poslední den jsme si pak přivstali a hodnotili se zástupci partnerské organizace celou 

návštěvu v Tartu a okolí. Zároveň jsme hovořili o metodách, které jsme viděli, definovali jejich 

limity a možné využití, a snažili se vybrat ty, které by vás mohli zajímat. 

Během každé návštěvy a pondělního večera jsme pracovali na nácviku jednotlivých aktivit, 

které jsme získali buď během návštěvy, nebo jsme si je přivezli z Čech. Na některých 

aktivitách se s námi podíleli i participující organizace. 

A jaké je tedy Estonsko v oblasti sociální práce a neziskového sektoru? Velkým překvapením 

pro některé z vás může být, že Estonsko má necelých 1,5 milionu obyvatel. Nenechte se 

ovšem mýlit. Jejich kvalita práce, kterou odvádějí směrem k cílové skupiny, je obdivuhodná. 

Velice nás například překvapilo, že standardy kvality se dají stáhnout na 1 stránku A4 a 

přesto všichni pracují tak, jak mají, že motivace klientů by měla začínat u přesvědčivého 

hodnotového žebříčku nebo že řádové sestry mají moc pěkný smysl pro humor a jejich 

přístup k práci je nadmíru participační. To vše pro nás bylo značně inspirativní a my doufáme, 

že i pro naše ostatní kolegy. 

Zapsala: Vlasta Krejčová, Šance na vzdělání, o.p.s. 
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