„Na úrovni očí“
Od roku 2017 realizujeme společně s německou partnerskou školkou „Pod duhou“
projekt Na úrovni očí. Strávili jsme spolu tři školní roky financované z převážné části
dotací EU a zanedlouho vstoupíme do nové etapy. Je to pro nás čas ohlédnutí,
plánování a přemýšlení nad tím, co pro nás uplynulé období znamenalo a co přineslo.
Připomeňme si, proč zrovna Na úrovni očí.
Když jsme v roce 2013 při rumburském evangelickém farním sboru zakládali církevní
mateřskou školku Klíček, věděli jsme, že spolu s příjemným a bezpečným prostředím
chceme vytvořit zejména láskyplnou atmosféru přijetí a respektu. Naším záměrem bylo
nabídnout dětem a rodičům alternativu založenou na křesťanských principech a
hodnotách. Plánovali jsme, že časem bychom chtěli naši vzdělávací nabídku obohatit
také o kontakt s německým prostředím a jazykem. Naše příhraniční poloha a osobní
vazby tomu nahrávaly. Když se provoz usadil a nabrali jsme nové síly po náročném
budování, začali jsme se rozhlížet po vhodném partnerovi pro náš záměr. Čím déle toto
hledání trvalo, tím více nám bylo jasné, že nechceme ustoupit z principů, které tvoří
základ naší práce. Cítili jsme, že náš partner musí vycházet ze stejných ideových kořenů
lidskosti a citlivého porozumění každé dětské a lidské duši. Z dřívějších kontaktů jsme
věděli, že takto duchovně spřízněný potenciální partner existuje v Sebnitz, ale zdálo se
nám to příliš daleko. Nakonec jsme pochopili, že stojí za to vzdálenost překonat, když
hledáme toho pravého partnera. Takového, se kterým se můžeme my i naše děti
setkávat v přátelství, bez ohledu na věk, výšku, jazykovou bariéru, původ, barvu,
povahu či cokoli jiného. Protože na úrovni očí, na úrovni dětsky čistého pohledu je to
vše důvodem k radosti a k úžasu nad pestrostí života.
Tento text vzniká v době, kdy nám karanténní opatření znemožňují uskutečnit
plánovaná společná setkání. Je nám to líto. Víme však, že tato pauza neoslabí naše
partnerství. Celkem jsme během tříletého období zrealizovali 30 společných akcí, další
dvě připravujeme alespoň na dálku a chystáme se na dobu, kdy se opět budeme moci
setkávat. Na úrovni očí, jak jinak.
Projekt s názvem „Na úrovni očí – du und já, ich und ty. Partnerské předškolní
vzdělávání Rumburk – Sebnitz“ je realizován díky podpoře Evropské unie z Evropského
fondu pro regionální rozvoj, Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Sasko 2014 – 2020. Za významnou podporu děkujeme též Českobratrské církvi
evangelické a jejím zahraničním partnerům.

