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Děti pomáhají čtením i ze zahraničí
Zájem o Čtení pomáhá přesáhl hranice České republiky. K charitativnímu projektu se
připojilo několik desítek dětí z šesti poboček České školy bez hranic ve Francii, Německu
a Švýcarsku. Čtením a vyplňováním kontrolních testů žáci České školy bez hranic pomáhají
dobré věci a zároveň si tím zlepšují své znalosti českého jazyka. Do projektu Čtení pomáhá je
v současné době zapojeno přes 137 tisíc dětí.
„Projekt Čtení pomáhá pro naše žáky představuje ideální propojení četby, České republiky
a prospěšné činnosti. Podpořit dobrou věc penězi, které si děti vydělaly vlastním čtením, je pro ně
velmi stimulující a zábavné,“ říká předsedkyně České školy bez hranic, o. s. (ČSBH) Lucie SlavíkováBoucher. Její slova potvrzuje také Jana Vaňková, zástupkyně ČŠBH v Curychu: „Naše děti jsou
z projektu nadšené. Baví je objevovat jednotlivé knihy ze seznamu, především ty od českých autorů.
Čtení a následné vyplňování kontrolních testů navíc přispívá k obohacení jejich slovní zásoby v
českém jazyce.“
Do projektu Čtení pomáhá se zatím zapojilo šest poboček České školy bez hranic – Berlín, Curych,
Drážďany, Mnichov, Paříž a Ženeva. Celkem má Česká škola bez hranic devět poboček v rámci
Evropy a několik desítek partnerských a spřátelených škol po celém světě, navštěvuje ji okolo 1400
žáků. Tyto školy jsou určeny pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let, které žijí v zahraničí, ale chtějí
mít kontakt s českým prostředím. Nabízejí výuku češtiny a českých reálií jako doplnění každodenního
vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.
První srpnový týden proběhl v Praze již 5. ročník mezinárodní konference ČŠBH, které se účastnilo
více než 70 osob z řad zástupců České školy bez hranic v zahraničí a zájemců o výuku češtiny
z celého světa. Konference byla jako každoročně příležitostí vyměnit si navzájem zkušenosti,
seznámit se, prodiskutovat nové legislativní změny dotýkající se výuky češtiny v zahraničí
a v neposlední řadě se naučit novým pedagogickým přístupům během nabízených metodických
školení.

***
Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na
charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají
pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí až 10 miliónů korun.
O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na
webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní
otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních
charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy
zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné
porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková,
Jiří Dědeček a Martin Roman. Další knihy na seznam postupně přibývají. Jedním z ambasadorů Čtení
pomáhá je Vojtěch Dyk. Iniciátorem a donátorem projektu je Martin Roman.
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha
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