Žiaci OA DMJ Čadca zrealizovali projekt
„KEĎ VZÁJOMNÁ ROZDIELNOSŤ TVORÍ SÚLAD“
Keď vzájomná rozdielnosť tvorí súlad je názov projektu a zároveň sú to slová, ktoré Vám
nepovedia takmer nič, pokiaľ neotvoríte oči a srdce.
Dňa 11.11.2016 prebehla na OA D. M. Janotu v Čadci realizácia projektu podporujúceho úctu
k človeku a ľudské práva, v spolupráci s Domovom sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline.
Projekt finančne podporili Rada mládeže Žilinského kraja a Ministerstvo zahraničných vecí
a Európskych záležitostí SR.
Cieľovou skupinou daného projektu boli žiaci Obchodnej akadémie v Čadci a zdravotne
postihnutí klienti z Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA.
Konkrétnymi cieľmi realizovaného projektu bolo rešpektovanie a získanie úcty k ľuďom s
určitým zdravotným postihnutím žiakmi Obchodnej akadémie, interakcia a komunikácia
žiakov Obchodnej akadémie so zdravotne postihnutými klientmi DSS, zážitková integrácia
klientov DSS do bežného vyučovacieho procesu v Obchodnej akadémii, vnímanie odlišností
života a správania zdravotne postihnutých klientov DSS žiakmi Obchodnej akadémie a
podpora a rozvoj záujmu žiakov Obchodnej akadémie o prípadnú dobrovoľnícku službu pri
klientoch v DSS.
Všetky realizované aktivity projektu umožnili reálny kontakt žiakov so zdravotne
postihnutými ľuďmi, čím prispeli k rešpektovaniu a získaniu úcty žiakov OA k zdravotne
postihnutým klientom DSS SYNNÓMIA. V priebehu šiestich hodín spoločných aktivít
(športových, kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích...), si žiaci OA osobne prežili a precítili
spoločnú interakciu a komunikáciu so zdravotne postihnutými klientmi DSS. Počas bežného
vyučovacieho procesu na OA zdravotne postihnutí klienti DSS navštívili osem vyučovacích
hodín, čím sa priamo začlenili medzi žiakov OA a boli účastní na daných vyučovacích
hodinách. Pri športových aktivitách, spoločenských hrách, na spoločnom obede, na daných
vyučovacích hodinách, pri kultúrnom posedení, žiaci OA reálne pozorovali a vnímali
odlišnosti a rozdielnosti správania sa a konania zdravotne postihnutých klientov DSS
SYNNÓMIA. Už počas priebehu aktivít projektu prejavili žiaci OA záujem o bližší kontakt
so zdravotne postihnutými klientmi a o možnosti prípadných dobrovoľníckych aktivít v DSS
SYNNÓMIA v Žiline
Sme vychovávaní vo svete, kde stredobodom ostáva naše vlastné ego, ktoré nám často
znemožňuje vnímať potreby druhých a nielen zdravotne postihnutých. Tvárime sa, že sa nás
ich bytie netýka a žijeme si, akoby na inej planéte. Cieľom celého projektu však bolo
podporiť u žiakov OA vnímanie života a okolitého sveta aj z odlišnej perspektívy, ako je tá v
dnešnom svete prevládajúca, zameraná na uspokojovanie vlastných záujmov. Myslím si, že
tento cieľ sa nám podarilo dosiahnuť. Všetci žiaci sa aktívne a spontánne zapájali do všetkých
uvedených aktivít a činností a s nadšením komunikovali o všetkom s mentálne a psychicky
postihnutými klientmi domova sociálnych služieb, ktorí im to oplácali svojim nefalšovaným
záujmom a radosťou.
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