AKTUÁLNÍ TÉMATA PRO ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH
MOŽNOSTECH PODPORY PŘÍMĚSTSKÝCH
TÁBORŮ A MOŽNOST SPOLUPRÁCE SE
ŠKOLAMI / OBCEMI
ZÁŘÍ 2021

Příprava programového období 2021
Operační program zaměstnanost +
Alokace pro MAS – 20 000 000 Kč, vyčerpaných v rámci dvou komplexních
projektů (1 PROJEKT = 3 roky realizace = cca. 10 – 12 mil. Kč)
17.6.2021 – pracovní skupina MAS ORLICKO, z.s. (definování aktivit, které mají
začít být připravovány do žádosti o dotaci)
• Hospicová a paliativní péče
• Podpora neformálních pečovatelů
• Podpora prorodinných aktivit, včetně podpory příměstských táborů
→ vymezení a nacenění aktivit a příprava žádosti (do 06/2022),
realizace projektů od roku 2023, po 3 roky.

Výchozí předpoklady:
Analýza problémů a potřeb:

• Nedostatek kvalitně stráveného společného času v rodinách způsobený
nevhodným sladěním pracovního a osobního života
• Vyčerpání dovolené rodičů na zajištění péče o dítě v době letních prázdnin
(střídání se v dovolené), případně vyčerpání rodinného rozpočtu k pokrytí
nákladů příměstských táborů a tím omezení zdrojů pro realizaci dalších
rodinných aktivit (společných).

Výchozí předpoklady:
• Evaluace projektů na příměstské tábory (podpořené dotací v programovém
období 2014 – 2020
Kladné zkušenosti s projektem (MODELOVÝ PŘÍKLAD) Příměstské tábory na Orlicku:
Pro rodiče:
→ zajištění místní dostupnosti příměstských táborů v území MAS
→ zvýšení finanční dostupnosti příměstských táborů (náklady pro rodiče: strava, výlety)
Pro školy:
→ kladné zkušenosti zapojených škol ve smyslu posílení spolupráce s rodiči
→ podružně – vybavení pro PT v případě dlouhodobé využitelnosti možno využít ve
školní družině (odvislé od počtu realizovaných turnusů)

Podmínky zapojení do
aktivity:
V rámci přípravy aktivity –
participace na vymezení
rozsahu zájmu /stanovení
počtu PT a kapacity
Zajištění místa pro PT
(školní družina/sokolovna/
zasedací místnost se
sociálním zázemím, … )

Podmínky zapojení
do aktivity:

Nositel projektu zajistil:
• Administrativu při přihlašování/průběhu PT
• Pojištění pro případ škody/úrazu při PT, zajištění
„pokrytí“ všech právních a dalších záležitostí při
realizaci PT
• Zaměstnání všech zaměstnanců (dozor na PT, kontaktní
osoba) – formou DPP a pořízení vybavení/materiálu
potřebného pro program PT = úhrada nákladů tábora
/mimo nájem a stravování /
• Administrativa spojená s dotací
• Propagace, atd.

Určení kontaktní ODPOVĚDNÉ osoby / organizace – školy, NNO - v obcích (DPP):

• Zajištění místa pro realizaci PT (klíče od družiny/klubovny, ví jak to funguje, …)
• Zajištění stravování
• Návrh programu (podpora Animo Žamberk) a stanovení požadavků na nákup
materiálu/vybavení pro PT
• Zajištění osob pro realizaci PT (vytipování zaměstnanců pro personální zajištění PT)
• Nutná administrativa (předání informací o termínech PT, docházka, … )

Výchozí předpoklady:
• Terénní šetření (léto 2021)

v 32 obcích (56%) v území nejsou během letních prázdnin realizovány žádné
tábory (příměstské/pobytové)


Mapování zájmu o zapojení do aktivity příměstských táborů především obcích, kde
tato nabídka není k dispozici
Podmínky pro zapojení s realizací v dané obci / rozsah zajištěných aktivit v
obdobném módu jako v „modelovém příkladu“ - konkrétní způsob zajištění a
„zaštiťující“ subjekt bude stanoven později (čeká se na pokyny ŘO) …
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Libchavy
Lichkov
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Studené
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Sudislav n.O.

Mladkov
Nekoř
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Výzva k zapojení do aktivity a přihlášky (do konce září) na email:
vanicka@mas.orlicko.cz

 Mám zájem o zapojení do aktivity příměstských táborů v obci ….
Kontaktujte mě prosím na email: ……………………
Zmapování očekávaného rozsahu realizace PT v zapojených obcích
(říjen, listopad).
Nacenění, rozhodnutí o rozsahu realizace (počet turnusů během 3-letého
projektu, plánovaná místa realizace – pouze obce, kde PT nejsou k dispozici,
nebo i obce, kde jsou již nyní realizovány /finanční dostupnost/, závazné zapojení
do projektu (leden – červen 2022).
Realizace: 2023 – 2024 – 2025, s možností prodloužení do období 2026 - 2028

Dotazy?
Děkuji za pozornost.

Ing. Ivana Vanická
vanicka@mas.orlicko.cz
731 506 016
ředitelka MAS ORLICKO, z.s.
odpovídá za přípravu akčního plánu OPZ +

Výzva k zapojení do aktivity a
přihlášky (do konce září) na email:
vanicka@mas.orlicko.cz

 Mám zájem o zapojení do aktivity
příměstských táborů v obci ….
Kontaktujte mě prosím na email:
……………………

