100 %

finančních prostředků bude
použito výhradně na nákup
IT techniky pro konkrétní
děti z konkrétních
základních škol.

Projekt, který pomáhá dětem ze základních škol účastnit se aktivně
distanční výuky. „Aby i znevýhodněné děti mohly být in.“
Bohužel, ne každý rodič (či jiný zákonný zástupce) si může dovolit
pořídit svému dítěti potřebné IT vybavení pro zajištění povinné

„I ty pomoz dětem k IT“

distanční výuky. Díky získaným kontaktům i zkušenostem z projektu
Obědy pro děti pomáháme, ve spolupráci se základními školami,

Podpořte projekt IT PRO DĚTI, který pomáhá konkrétním dětem ze

zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční

znevýhodněných rodin získat potřebné vybavení pro online výuku.

výuku, aby nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Naším

Nedopusťme, aby byly vyčleněny ze systému distančního vzdělávání,

partnerem je při realizaci pomoci základní škola a rodič (případně

ani z kolektivu svých vrstevníků.

jiný zákonný zástupce). Nabízíme přesně zacílenou pomoc, kterou
dostávají přímo konkrétní rodiny.
Naší snahou je pomoci dětem, aby nebyly vyloučeny ze systému

Transparentní účet: 888555868/5500
Děkujeme všem, kteří pomáhají s námi. Pomáhat má smysl!

distančního vzdělávání, ale také motivovat rodiče i základní školy
k vytvoření podmínek i těmto potřebným školákům. Tato pomoc
musí být rychlá a funkční, aby dávala smysl a měla pro děti
očekávaný přínos.

Kontakty
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Tel.: 222 269 841, e-mail: itprodeti@w4w.cz
women-for-women.cz/it-pro-deti

Helpdesk
Odborná technická podpora pro děti a rodiče (v případě problémů
a nouze). Komunikační kanály pro hlášení nefunkčností a závad
výpočetní techniky, aplikací a telefonie.

Více informací a kontaktní formulář:
women-for-women.cz/it-pro-deti
E-mail helpdesk: helpdesk@skylab.cz
Tento komunikační kanál je nejvíce preferovaný pro svou přehlednost a možnost sledování a schvalování jednotlivých požadavků
na helpdesk. Přijaté e-maily se evidují jako úkoly v aplikaci Servicedesk
a zadavatel je průběžně o stavu řešení informován prostřednictvím
e-mailů až do vyřešení daného úkolu.
Telefonní multilinka denní služby helpdesku: 226 539 538
Linka je obsluhovaná v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.
Mimo uvedenou dobu je k dispozici záznamník.

#vzdelanijedulezite #motivacekevzdelavani #distancnivyukamusibytprovsechny #pomahamedetem #itprodeti #hlaskteryjeslyset
#vzdelanibezbarier #funkcnipomoc #cilenapomocmotivuje #w4w
Partneři projektu:

