MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Tisková zpráva

V Praze 14. Září 2017

Školka Na Zvoničce získala prestižní ocenění za sbližování generací
Mezi prvními splnila Mateřská škola Na Zvoničce v Praze 4 podmínky pro udělení prestižní značky
„Mezigeneračně“. Tu bude obecně prospěšná společnost Mezi námi propůjčovat školským a
seniorským zařízením, která aktivně podporují mezigenerační dialog a sbližují generace. Cenu
převzala školka právě dnes.
Školy, školky nebo zařízení pro seniory mohou získat nové ocenění, prestižní značku s názvem
Mezigeneračně, a to v případě, že dlouhodobě a aktivně napomáhají sbližování mezi nejmladšími a
nejstaršími generacemi. Značku zavedlo sdružení Mezi námi o.p.s. Mezi prvními deseti oceněnými
institucemi byla také školka Na Zvoničce v Praze 4 – Podolí.
„Díky aktivním učitelkám ve školce Na Zvoničce se také podolské děti mohou účastnit hlavního
programu s názvem Povídej. Babičky a dědečkové tráví s dětmi čas, vypráví jim, hrají si s nimi,
předčítají jim. Cílem není jen zapojit starší generaci do smysluplných aktivit, jde především o
vzdělávání a vychovávání nových generací v úctě ke stáří,“ vysvětlil přínos projektu Povídej radní
Prahy 4 pro školství Jaroslav Míth (ODS).
Sám při příležitosti předání ocenění zavzpomínal na své chvíle trávené s prarodiči: „Dodnes mám
právě díky nim hluboce uloženo, že nejdříve musím zasít, abych pak mohl sklízet, a snažím se tím
v životě i řídit.“
Společnost Mezi námi organizuje pravidelná setkávání dětí z mateřských školek se seniory. Zcela nová
značka Mezigeneračně je oceněním za vynaložené práce a energie škol, školek či seniorských zařízení
v této mezigenerační oblasti. Znamená také prestiž a výjimečnost. Znamená, že daná instituce je
součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací.
„Pro děti je setkávání se seniory velmi přínosné. Dává jim jiný obzor, rozvahu, klid a poznání, že stáří
je předsudek,“ uvedla Linda Obrtelová, ředitelka organizace Mezi námi, a dodala: „Společnost často
bere staré lidi s despektem, ale děti při osobních setkáních zjistí, že stáří nemusí být vždy překážka,
ba naopak. Se starými lidmi může být legrace. Mohou být pro děti dobří parťáci i proto, že se jim
věnují, mají na ně čas a baví je podobné věci.“
„Dostávám denně mnoho návrhů na to, co by kdo pro naši školku zařídil. Často se jedná o činnosti
pro takto malé děti vysloveně nevhodné. Práce společnosti Mezi námi je však jednoznačně pozitivní a
pro naše děti přínosná“, uvedla ředitelka MŠ Na Zvoničce Ilona Zárubová.
Oceněná paní učitelka Lýdia Bildová už třetím rokem dokonce vede kroniku setkávání malých dětí se
seniory z Podolského domu s pečovatelskou službou. „Sama už rodiče nemám, takže moje vlastní děti
svého dědečka a babičku postrádají. I proto se ráda věnuji tomuto projektu“, uvedla.
Se společností Mezi námi se mohou obyvatelé Prahy 4, ale nejen oni, setkat již tuto sobotu 16. září
2017, při akci Zažít Podolí jinak. Na Nedvědově náměstí se uskuteční od 10 do 18 hodin.
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