
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tisková zpráva 
 

Vyhodnocení projektu sociální prevence 

Mentorská asistence 
 
   Ve školním roce 2010/2011 probíhal ve Svitavách z podnětu pedagogicko-psychologické poradny 
projekt s názvem Mentorská asistence. Tým realizátorů z neziskových organizací (Krizové centrum 
J. J. Pestalozziho a Bonanza o. s.) společně s 22 vybranými studenty středních škol pracoval 
celoročně v prostorách centra Fabrika a krizového centra s dětmi s poruchami učení a chování nebo s 
dětmi se sociálním znevýhodněním na zlepšení jejich vztahu ke vzdělávání a sebevzdělávání. Projekt 
koordinovalo město Svitavy, finanční náklady v rozsahu cca 100 tis. Kč byly hrazeny zejména 
z prostředků Pardubického kraje. 
   Cílovou skupinu tvořili žáci téměř všech svitavských základních škol. Výběr dětí byl proveden 
učiteli jednotlivých škol nebo specialisty poradny. Do projektu bylo v 1. pololetí školního roku 
2010/2011 přímo zapojeno 21 dětí, ve druhém pololetí celkem 22 dětí. Dětem, které projevily zájem, 
byla ponechána možnost účastnit se projektu celoročně. Společně se studenty – mentory se děti 
věnovaly především předmětům, ve kterých měly největší problémy. Jednalo se zejména o 
matematiku a jazyky (včetně angličtiny). Společně se studenty se pravidelnému setkávání v průběhu 
roku věnovali kromě mentorů i jejich průvodci, především pedagogičtí pracovníci z uvedených 
neziskových organizací. Pomáhali studentům radou přímo při práci nebo následným rozborem jejich 
individuálních činností s žáky. Součástí projektu bylo i několik odborných seminářů pro mentory. 
Studenti – mentoři se na společná (obvykle hodinová setkání konaná 2x týdně) velmi pečlivě 
připravovali. Vytvářeli si pro žáky nejrůznější pomůcky směřující k lepšímu pochopení jednotlivých 
úkolů nebo problémů. Mezi mentory a žáky se vytvořili velmi úzké přátelské vazby, které postupem 
času zvyšovaly účinnost již tak efektivního individuálního přístupu. Především osobní nasazení 
studentů bylo v rámci projektu zárukou dosažených výsledků.  
   Hodnocení projektu probíhalo formou rozhovorů s rodiči (případně pěstouny) žáků, kteří byli do 
projektu rovněž zapojeni. Kromě tohoto hodnocení proběhlo v rámci projektu i ověřování 
prostřednictvím dotazníků zkoumajících motivaci a postoje žáků k učení. Některé výsledky byly již 
po půl roce velmi povzbudivé. Je třeba si uvědomit, že budování vztahu ke vzdělávání je záležitostí 
dlouhodobou, ke které mohl tento projekt otevřít nebo pootevřít dveře…Jsme přesvědčeni, že se to 
podařilo a bude na co navazovat.  
   V obřadní síni MěÚ Svitavy (T. G. Masaryka 5/35) se 16. června ve 14:30 hodin uskuteční za 
účasti vedení města Svitavy a realizátorů projektu slavnostní vyhodnocení a poděkování mentorům. 
 
 
 
 
Za skupinu realizátorů: PhDr. Erich Stündl , koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy 


