
Informační systém Odboru pro mládež - IS51

Žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci v roce 2008 (Příloha č. 1)
(obecná část)

Název poskytovatele dotace: MŠMT
Evidenční číslo projektu: 0122/P2/1/2008
Dotační oblast Programů: 2 - Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
Název projektu: Jenom hrát si nestačí - 2008

Projekt byl v systému uzavřen 31. 10. 2007 15:18:49.

1. Identifikační údaje o předkládající organizaci
Registrační název: Občanské sdružení Hanousek a spol.
IČ: 26996847
DIČ: CZ26996847
Ulice, č. p. a č. o.: Kaňkovského 1239/6
Obec: Praha 8
PSČ: 182 00
Telefon: 604503604
Fax:
E-mail: hanousek@hanousek.com
Prezentace na internetu: www.hanousek.com/tabory/tabory.htm
Druh NNO: občanské sdružení
Číslo a datum registrace u
MV:

č.j.: VS/1-1/60 553/05-R k 13. 4. 2005

Číslo účtu (bankovní ústav): 0040016111/6100 (Banco Popolare Česká)

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace)
Jméno a tituly: Ing. Pavel Dvořák
Funkce předseda sdružení
Telefon 604503604
Fax
E-mail hanousek@hanousek.com
Adresa Kaňkovského 1239, Praha 8

Jméno a tituly: Ing. Petr Dvořák
Funkce místopřeseda sdružení
Telefon 603895564
Fax
E-mail dvorka@seznam.cz
Adresa Krčmářovská 257, Praha 9

3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti a počet členů
Celkový počet členů: 11 do 18 let včetně: 1 od 19 do 26 let včetně: 7

Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností):
- Enviromentální výchova (Táborová a další činnost spojená s pobytem, Spontánní),
- Ochrana a podpora zdraví (Táborová a další činnost spojená s pobytem),
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- Práce s minoritními a marginálními skupinami (Táborová a další činnost spojená s pobytem),
- Dětí se specifickými problémy ve výchově a vzdělávání (Táborová a další činnost spojená s pobytem),
- Osobnostní rozvoj (Táborová a další činnost spojená s pobytem, Spontánní),
- Kultura (Táborová a další činnost spojená s pobytem, Spontánní),
- Spolupráce s jinými organizacemi (Táborová a další činnost spojená s pobytem, Spontánní)

Cílové skupiny, jimž
jsou služby určeny:

- děti do 18 let
- mládež do 26 let

4. Působnost organizace
Působnost organizace: ostatní Vymezení působnosti: hl. město Praha

5. Počet placených pracovníků v organizaci
Celkový počet
placených pracovníků:

0 Přepočtený počet
placených pracovníků:

0

6. Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace
Přesný název projektu: Jenom hrát si nestačí - 2008
Doba realizace projektu: 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
Zařazení projektu k příslušné
 hlavní oblasti státní dotační
politiky vůči NNO:

- zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež
- vzdělávání

Popis projektu
Tento projekt se zaměřuje především na akce v době prázdnin a víkendů, kdy jsou děti vystaveny skutečnosti
ztráty školních povinností a nadbytkem volného času, většinou pro děti z Prahy a okolí. Prázdninové akce jsou
pořádány v době jarních prázdnin na horách jako sportovně lyžařské akce, v době letních prázdnin jako tábory.
Táborové akce jsou pořádány v čistém prostředí Jižních Čech a Krkonoš. Celotáborové etapové hry jsou
postaveny na principu získávání informací o daném tématu. Děti pracují v koedukovaných skupinách, a tak jsou
nuceny se na základě získaných informací rozhodovat, což vede ke zlepšení jejich sebevědomí a schopnosti
kooperace. Nedílnou součástí projektu je i nabídka víkendových akcí, jejichž cílem je ukázat dětem možnost
pozitivně trávit nestrukturovaný volný čas a upevnění vazeb mezi dětmi. 
V rámci podpory zaměřené na sociálně znevýhodněné děti vyrůstající v systému ústavní výchovy jsou naše
"brány" otevřené i dětem z dětských domovů. Této nabídky v roce 2007 využil DD Lety u Dobřichovic jehož
svěřenci se zúčastnili námi pořádaného letního tábora, což mělo pozitivní vliv nejen na jejich integraci do běžné
společnosti, ale především i oni sami ovlivnili ostatní děti, které tak měly jedinečnou zkušenost a byly 
konfrontovány se skutečností systému ústavní výchovy. Díky této zkušenosti jsme si i my uvědomili obtížnost
výchovy a aktivního naplnění volného času dětí nejen z dětských domovů, neboť se ukázalo, že změnit postoje a
negativní návyky získané během roku v kolektivu je ,,běh na dlouhou trať". I přesto by se naše organizace ráda 
ydala na tento ,,běh" a dál se věnovala pomoci dětem sociálně znevýhodněným, které jsou nuceny (ať už z j
kéhokoliv důvodu) vyrůstat v systému ústavní výchovy, a nejen jim, k jejich plnohodnotnému zařazení se do s
olečnosti.
D
lším z cílů projektu je snížit celkovou výši poplatku tak, aby byly akce finančně dostupné pro co nejširší s
upinu dětí a mládeže.

Popis jednotlivých částí projektu
1. část projektu - zimní rekreace dětí (lyžařský kurz):
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délka trvání: 8 dní, počet dětí: 25, počet vedoucích: 5

Hlavní důraz je kladen na osvojení si lyžařských dovedností pod vedením lyžařských instruktorů. Dále zahrnuje
celotáborovou hru s názvem Šmoulové na horách, která herní formou v rámci daného pohádkového příběhu učí
děti základním pravidlům při pobytu na horách. Děti pracují v koedukovaných skupinkách, kde mají možnost
osvojit si vzájemnou spolupráci a pomoci slabším či mladším členům družinky. Doplňkové aktivity tvoří
snowtubing, plavecký bazén a poznávací výlet (např. Sněžka).

2. část projektu - letní rekreace dětí (letní dětský tábor):

délka trvání: 17 dní, počet dětí: 45, počet vedoucích: 11, ostatní pracovníci: 4

Pilířem je celotáborová etapová hra na téma Cesta středověkem za rytíři a draky, jejíž cílem je herní formou
rozšířit dětem znalosti o historii a dávných mýtech. Děti jsou opět rozděleny do koedukovaných skupinek. Mezi
další významné aktivity patří např.: střelba z luku, kuše a vzduchovky, lasování, ovládání biče, zvládnutí šifer a
uzlů, práce se sekerou a pilou, rukodělné činnosti (keramika, kůže, korálky, barvy na sklo), výlet na kánoích,
nocování v přírodě, kolektivní sporty a další drobné hry. Nedílnou součástí jsou i celodenní výlety přírodního,
technického a historického charakteru.

3. část projektu - krátkodobé kulturně vlastivědné akce pro děti: jedná se o jedno či vícedenní akce zaměřené na
poznávání zajímavých míst naší vlasti, upevňující vztah k naší zemi a podporující občanskou sounáležitost.
Dalším přínosem je upevnění vazeb mezi dětmi navzájem, které se pak pozitivně promítají do táborové činnosti.

Zdůvodnění projektu
Ideou projektu je nabídnout dětem smysluplné využití nestrukturovaného volného času zejména v době prázdnin
a víkendů. Jedná se především o zážitkové aktivity, sportovní, rukodělné, tábornické a vlastivědné činnosti.

Rovněž jsme si vědomi některých nedostatků v oblasti ústavní výchovy, v rámci které tráví děti většinu svého
času v uzavřeném kolektivu, jenž je vzdálen tradiční rodině. Účast na našich akcích vede k získávání návyků,
které jsou potřebné pro zapojení do běžného života.

Předpokládaný přínos projektu
Jak už z názvu projektu vyplývá, naším cílem je umožnit, kromě podpory rozvoje osobnosti v rámci herních a
poznávacích aktivit dětí z tradičních rodin, i dětem ze zařízení pro výkon ústavní výchovy začlenění do
"běžného" kolektivu.

Zkušenosti získané na našich akcích pomáhají dětem z dětských domovů při ukončení ústavní výchovy budování
si vlastní životní cesty.

Zpřístupnit volnočasové aktivity, na kterých se rodina nebo DD z časových, finančních a odborných důvodů
nemůže podílet.

Materiální zajištění projektu
Objekt pro zimní pobyt dětí je zajištěn v zařízení KČT v Peci pod Sněžkou, letní pobyt dětí proběhne na
táborovém středisku OO MPO ČR v Chlumu u Dražíče.

Potřebné materiální zabezpečení je zajišťováno z prostředků sdružení a subjektů podporujících činnost sdružení.

Personální zajištění projektu
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Zajišťuje rada sdružení, která pověří jednotlivé členy sdružení vedením a realizací plánovaných akcí. V případě
potřeby jsou další dobrovolníci vybíráni z řad zájemců o práci s dětmi a mládeží. V rámci zimního pobytu bude
zajištěn akreditovaný lyžařský instruktor, letního pobytu se účastní dobrovolnice se zkušenostmi s prací ve
školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Harmonogram projektu
Ozdravný pobyt v rámci zimní rekreace dětí (lyžařský kurz):

- příprava: listopad 2007 - leden 2008

- vlastní realizace: 16. - 23. 2. 2008

Ozdravný pobyt v rámci letní rekreace dětí (letní dětský tábor):

- příprava: březen 2008 - červenec 2008

- vlastní realizace: 1. - 17. 8. 2008

Krátkodobé kulturně vlastivědné akce pro děti:

- tyto akce probíhají minimálně 1x za 1/4 roku

Realizátor projektu
Jméno, titul, funkce: Ing. Pavel Dvořák Organizace: Občanské sdružení Hanousek a

spol.
Kontakt: 604503604/hanousek@hanousek.

co
Adresa: Kaňkovského 1239, Praha 8

Počet přepočtených pracovníků
zajišťujících realizaci projektu:

0 Počet dobrovolníků podílejících se na
realizaci projektu:

20

7. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt
Celkové náklady projektu (Kč): Výše požadované dotace (Kč):

Investiční náklady: 0 0
Neinvestiční náklady: 490300 245200
z toho Osobní náklady: 52500 26300
z toho Ostatní neinvestiční náklady: 437800 218900

Vlastní podíl organizace: 2200 Předpokládaný podíl
samosprávy:

0

Předpokládaný podíl
dalších organizací:

0 Předpokládaný podíl
zahraničních subjektů:

0
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Statutární orgán NNO potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení
do dotačního programu MŠMT.

Zpracoval: Statutární zástupce:

V                                       dne Razítko:
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