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Krůček blíže ke vzdělání  

v obcích svitavského okresu 

 

 

 

Svitavy (28. srpna 2014) – Mateřské a rodinné centrum Krůček ze Svitav zúročí své zkušenosti se 
vzděláváním. Nejen pro maminky na rodičovské dovolené z pěti obcí do dvou tisíc obyvatel ze svitavského 
okresu Krůček připravuje cyklus vzdělávacích kurzů pod titulem Gramotnost není jenom čtení. Pořádání 
seminářů a konzultací s odbornými lektory podpořil Evropský sociální fond.  

Kurzy zahrnují pět oblastí vzdělávání: IT gramotnost zaměřenou na práci s tablety, právní gramotnost, 
finanční a spotřebitelskou gramotnost nebo základy podnikání. „Využíváme zkušeností získaných v projektech 
Evropské unie zaměřených na posílení konkurenceschopnosti lidí znevýhodněných na trhu práce, zejména 
těch vracejících se z rodičovské dovolené. Víme, že vzdělávání v menších obcích je právě pro tyto skupiny 
hůře dostupné a kvalitní školení přímo v dané lokalitě se nenabízí často. Přínos spatřujeme také v tom, že 
kurzy nejsou určeny pouze maminkám na mateřské, ale jsou přístupné všem ekonomicky aktivním 
obyvatelům,“ vysvětluje věcná manažerka projektu Jaroslava Herbrichová. 

Mateřské a rodinné centrum Krůček zahájí vzdělávání během září v Telecím na Poličsku a následně budou 
školení postupně probíhat až do poloviny příštího roku v Sebranicích, Bělé na Svitavou, Městečku Trnávce a 
v Bystrém. Kurzy se shodným obsahem se ovšem uskuteční i v dalších dvou krajích České republiky - ve 
Zlínském a Jihomoravském. Metodičkami dvou vzdělávacích oblastí jsou odbornice ze Svitav Šárka 
Klodnerová (právní gramotnost) a Marcela Ducháčková (podnikatelská gramotnost). 

Společný projekt tří institucí získal na školení šesti stovek lidí celkem  
3 154 390 korun. Podporu projektu vyjádřili starosta Svitav David Šimek, radní Pardubického kraje 
zodpovědná za školství Jana Pernicová a zástupce krajské hospodářské komory Lenka Báčová. 

Více informací poskytnou: 

Jaroslava Herbrichová, věcná manažerka, email: jaroslava.herb@gmail.com, tel.:  734 134 759  

Monika Čuhelová, vedoucí MC Krůček, email: cuhelova@svi.cz , tel: 739 085 457     

          Sylva Horáková 

Poznámky:  

Projekt Gramotnost není jenom čtení reaguje na vzdělávací potřeby obyvatel malých obcí do 2000 obyvatel na 
území Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje a řeší zvyšování obecných kompetencí v oblasti finanční, 
spotřebitelské, právní a počítačové gramotnosti a základech podnikání. V rámci projektu dojde k realizaci komplexu 5 
vzdělávacích modulů (Peníze se počítají, Nenechám se napálit, Živím sám sebe, Neznalost zákona neomlouvá, Naučte se 
jak s chytrými telefony či tablety) v každé zapojené obci. Vzdělávací potřeby CS obyvatel malých obcí nejsou v 
současnosti v rámci jiného vzdělávacího programu dostatečně reflektovány. Aktivity projektu překonávají bariéry v 
dostupnosti dalšího vzdělávání pro tuto CS. Podpořeno bude celkem 600 osob, 200 osob v každém kraji.  

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s., je organizací, která od roku 2001 nabízí aktivity a služby rodičům 
s malými dětmi. Přispívá k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek a rodin s malými dětmi, těhotné ženy 
připravuje na mateřství a rodičovství, předává poznatky o výchově dětí a psychologii rodinného života, podporuje 
výchovu k odpovědnému lidství. Rodičům s malými dětmi umožňuje vzájemný kontakt i vzdělávání. Je realizátorem 
dvou evropských projektů OP LZZ: Mám rodinu a podnikám, Flexi práce s rodinou a partnerem projektu ESF 
Gramotnost není jenom čtení. 

 


