
roměříž§k a

Notebooky dost ali i žáci
ze sociálně slabších rodin

jakmile sevzdíayi,"
ředitelka Rodinného

Kroměříž (red) - Ro-

dinné centrum kroměříž
v Kollárově ulici pomáhá
dětemarodinámamimo
jiné provozuje i školské za-

řízení Středisko l"ýchovné
péče celodenní formy pro
žá§ od 1. do 9. tííďy zá-
kladní školy, kteří potřebu|í
odbornou pomoc z důvodu
různých obtiži a poruch
projewjících se v oblasti
chování, emocí, výukových
obtiži apod. V měsíci lednu
se této otganizaci podařilo
zajistit sponzors§ věcný
dar - noteboo§ pro děti
pro účely sociální, vzďélá,
vaci a distanční výru§, a to
ve spolupráci s Nadací Naše
díté a společností innogy
Česká republika v rámci
projektu počítače dětem.

,,Naši odborní pracovníci
se při své práci setkávají s

tim, že některé děti nemají
k dispozici počítač, aby se

mohly v průběhu korona-
virové epidemie plnohod-
notně zapojit do online

úuky"Noteboo§ isme tak
darcv ali přímo potřebným

dětem a jejich rodinám pro
účely sociálni, vzďělávaci
a distanční v]uky, Naše
pomoc cílila na znelryhod-
něné děti, noteboo§ jsou

i\ž předány školákům z
ORP Kroměřiž - ZS Slovan,
Zš Zachar. Zš l. máie, ZŠ
komenského, zš oskol i z
Azylového domu pro mat§
s dětmi v kroměŤiži ataké
ze ZŠ Chropyně, ZŠ Koletín,
Střední školy hotelové a
služeb v kroměříži i 0u a

ZŠ Křenovice. A další děti,
které isou nyní nemocné,
se slrymi rodiči převezmou
noteboo§ pro distanční

tí,rrku,
sdělila
centra kroměříž Eliška pet-

ruchová,
}1aminka jedrroho ško

láka paní M. se k novému
notebooku rryiádřila: ..Syn

navštěltje ZŠ Zachar v
kroměříži, do dnešního
dne jsme nemě|i žádný
počitač, proto ie pro nás
období distanční \Tuky
hodně složité. Dnešním
dnem se dí§ tomu naše si-
tuace ýr azně zlepšila. Syn
je velmi rád, že se může
účastnit online l"ýru§ se

sfmi spolužá§."
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