
ADAPTAČNÍ CENTRUM KONĚPRUSY
pro pomoc dětem z Ukrajiny

Popis projektu

Díky velkému počtu uprchlíků z Ukrajiny na našem území, převážně dětí s matkami 
a prarodiči, jsme se v Koněprusech, jako občanský spolek občanů Perspicio, z. s. 
rozhodli založit  Adaptační centrum pro děti. 
Cílem projektu je pomoci dětem naučit se česky, vysvětlit systém školního vzdělávání 
(systém známkování) a zábavnými aktivitami ulevit psychické zátěži, které jsou děti díky 
konfliktu vystavovány. Hlídáním dětí zároveň pomůžeme i jejich rodičům. Budou tak mít 
více času na řešení složité životní situace. 
Předpokládáme, že centrum by fungovalo v řádu 6 měsíců až 1 roku, s tím, že adaptační 
program by byl po dobu 3 měsíců pro jedno dítě zdarma , další setrvání dítěte ve skupině 
by se posléze řešilo dle individuální situace rodičů.

Perspicio, z.s.

KONĚPRUSY

hlídáme 15 ukrajinských dětí 
z řad uprchlíků

naši zaměstnanci jsou převážně z řad ukrajinských uprchlíků

učíme děti česky a ulevujeme 
jejich psychické zátěži

díky centru si rodiče dětí mohou 
začít hledat práci

POPDOŘTE NÁS, MÁ TO SMYSL



Adaptační centrum funguje v prostorách Komunitního centra Koněprusy 
(dále jen KC)  v průběhu celého pracovního týdne, tedy Po-Pá (8:00 – 16:00). 
V prostorech KC je adaptační skupina pro děti 3-6 let (max. 15 dětí).

Každou skupinu mají na starosti 2 pracovníci (ukrajinsky a česky hovořící). Z důvodu 
nutnosti vykrývání asistentů a také z důvodu základního organizačního zajištění skupiny, 
zaměstáváme na 1/2 úvazku také ukrajinského koordinátora.
Ukrajinský asistent, koordinátor, uklízečka jsou zaměstnávaný z okruhu uprchlíků z Ukrajiny.

Perspicio, z.s.

PROSTORY
Perspicio, z.s.



Perspicio, z.s.

Co máme a co potřebujeme
Máme odhodlání, dobrovolníky, prostory, učitele, pomůcky, účetní, paní na úklid, 
máme vymyšlenou dopravu dětí a jejich stravování… chybí nám jen peníze na 
provoz centra.
Platy učitelů, obědy, svačiny, pomůcky, energie, úklid, projektové řížení apod.
si vyžádají na jeden měsíc více jak 200.000 Kč.
Pokud chcete podpořit konkrétní projekt, který nevzniká za cílem ziskovosti, ale ryze
srdcem a touhou alespoň trochu ulevit a pomoci, zvolte si nás. 

Kdo jsme
Jsme spolek Perspicio, z. s., který vznikl za účelem vybudování Adaptačního centra 
Koněprusy. Na projektu se aktuálně podílí 19 členů. Jedná se o aktivní komunitu 
občanů Koněprus a Bítova, kterým není současná situace lhostejná, a kteří chtějí, 
i přes veškeré své vlastní starosti a povinnosti, pomoci těm nejvíc zranitelným, 
a to dětem.
Parnerem projektu je Člověk v tísni, který nám poskytuje velkou podporu. 
Mezi velké sponzory patří společnost Tipsport .

Přispět můžete na:

Číslo účtu: 2602179641/2010
Transparentní účet: 2602179641/2010



Děkujeme vám za to, že jste si udělali čas a zvažujete náš projekt podpořit. 
Všichni doufáme, že válečný stav na Ukrajině nebude trvat dlouho a brzy skončí. 

S následky se budeme muset vyrovnávat dlouho a investice do vzdělání je ta nejlepší. 

                                                 

Perspicio, z.s.

Jako velké poděkování pro ty, co nás podpoří chceme jméno, případně logo firmy, 
uveřejnit ve všech našich propagačních materiálech, na webu projektu. Prostě udělat 
vám reklamu všude, kde budeme moci.
Abyste viděli, že jsou vaše peníze investovány v návaznosti s cílem projektu, 
budeme každé 2 měsíce uveřejňovat na našich stránkách report z fungování centra.

Děkujeme, že můžeme s vaší podporou pomáhat.

Perspicio, z. s.
Koněprusy 86, 266 01 Beroun

IČO: 14437104
www.perspicio.cz


