ÚSPEŠNOSŤ V OBCI RUDŇANY
Dá sa povedať, že pozitívnym krokom bola myšlienka pripraviť môj
prvý projekt v obci, v rámci Obecnej polície. Vypracovaný projekt
„Športom proti kriminalite" , bol úspešný z vyše 60 projektov, kde
väčšia polovica bola neúspešná. Projekt bol reagovaním na Výzvu
Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.
Cieľom projektu je vyplnenie voľného času detí a mládeže, ktorí pochádzajú z dysfunkčného
rodinného prostredia s vysokou kriminalitou a prodrogovou klímou, ktorí už majú skúsenosti
s protispoločenskými aktivitami, s porušovaním priestupkového zákona, alebo sa u nich vyskytujú
problémy záškoláctva, šikanovania, či nevhodného správania sa v škole.
Zámerom projektu je poukázať týmto deťom na iné možnosti a hodnoty v ich živote smerujúce k ich
učeniu a vzdelaniu vôbec. V užitočnom vyplnení voľného času mimoškolskými pestrými aktivitami.
V rámci týchto aktivít v teoretickej časti - besied a rozhovorov zdôrazniť ich morálne a právne
vedomie. V oblasti prevencie intenzívnejšie pracovať s deťmi mladšieho veku, ktoré opakovane majú
problémy so zákonom smerujúce k väčšej zodpovednosti.
Hlavnou prioritou projektu je vytvorenie ďalších športov, ktoré v škole neboli propagované. Tímovou
prácou pri vypracovaní ako aj realizovaní projektu sme chceli spoločne docieliť skvalitnenie činnosti
pri práci s deťmi a mládežou z daného prostredia. Preto do projektu bol oslovený široký okruch
občanov.
Zároveň týmto chcem poďakovať Mgr.A.Barakovej, ktorá vdýchla do tohto projektu svoje myšlienky
a usmernila má pri jeho realizovaní.

Realizácia projektu má už väčšiu časť za sebou, pri našich pravidelných stretnutiach, žiakom boli
vysvetlené základy hrania volejbalu, vybíjanej, chlapci hrali futbal podľa pravidiel a vyskúšali si aj
hranie stolného tenisu, kde pre mnohých, to bola prvá skúsenosť.
So žiakmi sme absolvovali besedy na zvýšovanie ich právneho vedomia a vysvetlenia negatív - sankcií
konania protispoločenských činností. Do konca roka, by sme v spolupráci s triednou učiteľkou jednej
z vybraných tried Ing.M.Malecovou, chceme zrealizovať ostatné plánované akcie a spestriť to
turistickým výletom.
Záverom projektu má byť realizácia turnaja v športe, ktorý si žiaci vyberú.

