
 

 

 

Lísteček farních sborů evangelické církve ve Varnsdorfu a Rumburku,  březen – červen 2019 

Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz 

Tříletý projekt „Na úrovni očí“ se přehoupl do své druhé poloviny. 
Připomínáme, že se jedná o přeshraniční partnerství dvou školek, 
Církevní mateřské školy Klíček v Rumburku a Křesťanské  mateřské 
školy „Pod duhou“ v Sebnitz. Realizátory projektu jsou zřizovatelé 
obou školek – Farní sbor ČCE v Rumburku a Kinderarche Sachsen e. 
V. se sídlem v Radebeulu.   

Jsme tedy v polovině a to může být důvodem a příležitostí 
ohlédnout se za tím, co již máme za sebou, rozhlédnout se kolem 
a znovu si připomenout, kvůli čemu a pro koho to děláme. Podívat 
se na věci novýma očima – na své představy a očekávání, na děti, 
které se každý měsíc setkávají střídavě na jedné straně hranice, 
nebo na naše německé kolegyně, se kterými se nyní budeme nově 
vídat též během jednodenních hospitací. A pohlédnout vpřed, 
s novou nadějí a energií, abychom vše dotáhli do zdárného konce. 
Koncem zde rozumíme završení tříletého pilotního období 
financovaného evropskou dotací v srpnu 2020. A protože každý 
správný konec je zároveň novým začátkem, je jedním z našich 
úkolů připravit a nastavit vše tak, aby započaté dílo mohlo plynule 
pokračovat dál. Čeká nás práce na společné vzdělávací koncepci, 
která bude sloužit jako manuál do dalších let, případně též jako 
inspirace pro jiné. Stále podrobněji se zamýšlíme nad způsoby, jak 
nejlépe předat předškolním dětem vztah k sousednímu jazyku, a to 
v omezeném čase, který nám poskytuje roční cyklus deseti 
společně strávených dní.   

 

Můžeme také oživit vděčnost za přijaté dary a uvědomit si, že nás 
podporuje mnoho lidí, známých i neznámých. Pravidelně 
v půlročních splátkách dostáváme dotaci z Evropské unie, 
konkrétně z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Sasko 2014 – 2020  Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
V loňském roce jsme  navíc obdrželi dva velké dary od naší církve – 
grant z programu ČCE Diakonické a rozvojové projekty a dary od 
dvou zahraničních dárců prostřednictvím tzv. Kulatého stolu ČCE. 
Těmito dvěma dárci jsou Evangelická luterská zemská církev Saska 
a Gustav Adolf Werk Sasko. Vedle toho naši činnost podpořila řada 
německých církevních sborů i jednotlivců z Čech i Německa. Všem 
podporovatelům i dalším partnerům srdečně děkujeme a přejeme 
mnoho Božího požehnání. 

Tereza Chrbolková 

 

  

 

 


