
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy

                       
ŽŽÁÁDDOOSSTT OO GGRRAANNTT HHLL.. MM.. PPRRAAHHYY VV OOBBLLAASSTTII

VVOOLLNNÉÉHHOO ČČAASSUU DDĚĚTTÍÍ AA MMLLÁÁDDEEŽŽEE NNAA RROOKK 22001111
určené pro

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.Prahy

1. Název projektu:

Jenom hrát si nestačí - Praha 2011

II.. ÚÚddaajjee oo rreeaalliizzááttoorroovvii pprroojjeekkttuu::

2. Oficiální název žadatele - ústředí:

Občanské sdružení Hanousek a spol.

3. Oficiální název realizátora - základního článku:

Občanské sdružení Hanousek a spol.

4. Přesná adresa sídla realizátora:

ulice:
Kaňkovského

č.p.:
1239

č.o.:
6

obec:
Praha 8

PSČ:
182 00

5. Kontaktní osoba realizátora:

jméno: 
Ing. Pavel Dvořák

telefon: mobil: 604 503 604

e-mail: hanousek@hanousek.com

6. Prezentace realizátora na internetových stránkách:

www.hanousek.com/tabory/weekendovky.htm

7. Členská základna realizátora:

                                do 18 let:
1                                     

19 - 26 let:
7

      nad 26 let:
4



Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy

8. Stručná charakteristika zaměření činnosti realizátora:

Naše organizace se zaměřuje především na podporu pravidelné činnosti určené neomezenému 
spektru dětí a mládeže. Pilířem činnosti však zůstává pořádání akcí v době prázdnin a víkendů, 
kdy jsou děti vystaveny skutečnosti ztráty školních povinností a nadbytku volného času. Na 
táborech (letní i zimní) jsou pro děti připraveny celotáborové etapové hry, které jsou postaveny 
na principu získávání informací o daném tématu. Děti pracují v koedukovaných skupinách, a tak 
jsou nuceny se na základě získaných informací rozhodnout a následně je využít, 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. Během táborů a víkendových akcí jsou děti vedeny k participaci a ke vzájemné toleranci. 
Vzhledem k tomu, že se naše akce a pobyty konají především v přírodě, jsou děti též vedeny k 
pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí, jeho ochraně a ke zdravému životnímu stylu. Naším 
posláním je také nabídnout dětem nevšední zážitky a nové informace.
V rámci podpory zaměřené na sociálně znevýhodněné děti vyrůstající v systému ústavní 
výchovy jsou naše "brány" otevřené i dětem z dětských domovů, čímž se snažíme pomoci těmto 
dětem, aby měly stejnou možnost prožít prázdniny a další volné chvíle jako jejich vrstevníci z 
běžných rodin a ne za zdmi domovů.

9. Uveďte, z jakých dalších zdrojů je realizátor financován:

Členské příspěvky a účastnické poplatky

IIII.. SSttrruuččnnýý ppooppiiss pprroojjeekkttuu::

10. Obsah, cíl, zdůvodnění a přepokládaný přínos projektu rozveďte v příloze:
V této části ještě uveďte rámcový harmonogram realizace. 

Viz příloha projekt „Jenom hrát si nestačí - Praha 2011“

11. Název akce (v případě více akcí uveďte pouze jejich počet a zaměření):

Rámcový harmonogram:
1. Zimní bruslení
termín: únor
2. Parníkem do ZOO
termín: červen
3. Listopadové bowlení
termín: listopad
4. Zimní hrátky ve vodě
termín: prosinec

Více viz. příloha projekt „Jenom hrát si nestačí - Praha 2011“

12. Předpokládaný počet účastníků na akci:

                                do 10 let:
15                                     

11 - 15 let:
15

      nad 15 let:
10
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IIIIII.. RRoozzppooččeett pprroojjeekkttuu::

13. Celkové náklady na realizaci projektu (v příloze uveďte podrobný položkový rozpis 
celkových nákladů):

33.600,-  Kč

14. Předpokládané příjmy na realizaci projektu (MŠMT, MČ, jiné granty či dotace, sponzoring 
atd. – uveďte, u jakého subjektu bylo požádáno):

7.600,-  Kč

15. Částka požadovaná po hl. m. Praze:

26.000,-  Kč

16. Účelově požadováno na (v příloze uveďte podrobný položkový rozpis požadavku):

druh výdajů požadovaná částka v Kč

Pronájem ledové plochy 5.900,-

Jízdné, vstupné (parník, ZOO) 5.200,-

Pronájem bowlingových drah 2.900,-

Vstupné do aquaparku 12.000,-

17. Čestné prohlášení:
     Prohlašuji, že údaje uvedené ve formuláři a projektu jsou úplné a pravdivé.

razítko a podpis osoby oprávněné jednat za realizátora



P R O J E K T

JENOM HRÁT SI NESTAČÍ – PRAHA 2011

Občanské sdružení Hanousek a spol.
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JENOM HRÁT SI NESTAČÍ - PRAHA 2011

Popis projektu:
Projekt „Jenom hrát si nestačí Praha 2011“ plynule navazuje na projekty realizované 

v minulých letech. Prioritou je rozšiřování nabídky aktivit pro neorganizované děti a mládež. 
Jedná se o akce zaměřené na poznávání zajímavých míst našeho města, upevňující vztah 
k naší zemi a podporující občanskou sounáležitost. Velký důraz je kladen na osobnostní
rozvoj dětí a mládeže zejména formou hry a výchova k aktivnímu občanství, dále poskytnutí 
co nejširšímu spektru dětí, možnost trávit volný čas v „nerizikovém“ prostředí, oproštěném od 
potenciálních pachatelů trestné činnosti. Jedná se především o zážitkové aktivity. Pilířem 
činnosti je pořádání akcí pro děti z Prahy především v době prázdnin a víkendů, kdy jsou děti 
vystaveny skutečnosti ztráty školních povinností a nadbytkem volného času.

Některé akce budou mít sportovní charakter, jiné budou zaměřené na pobyt v přírodě, 
další do činností zapojí i rodiče, což bude mít pozitivní vliv na vztahu rodič – dítě (naplnění 
funkce rodiny). Nejdůležitějším aspektem však bude pomoci dětem (a rodičům) naučit se 
plnohodnotně trávit svůj volný čas a zpřístupnění nabízených aktivit co nejširšímu spektru 
dětí, mládeže i rodičů, kteří se z časových, finančních nebo odborných důvodů nemůžou 
takovýchto činností účastnit.

Ideou projektu je nabídnout co nejširšímu spektru dětí smysluplné využití 
nestrukturovaného volného času zejména v době prázdnin a víkendů. Cílovou skupinou jsou 
děti ve školním věku a studující mládež do 26ti let, žijící na území hl. m. Prahy. 

Zdůvodnění:
Stále více dětí tráví svůj volný čas pasivně (sledováním TV a hraním PC her), viz. 

nejrůznější výzkumy trávení volného času. Pohybovým aktivitám věnují rok od roku méně a 
méně času. Počet hodin strávených aktivně, poznáváním (např. historie, přírody …) či 
přirozeným učením nebo sportem se zmenšuje. Dále společný čas strávený rodiči s dětmi je 
také stále menší a méně kvalitní. Rodiče jsou více pracovně zaneprázdněni, někteří tráví 
v zaměstnání i víkendy nebo se vracejí z práce pozdě večer. Během školních prázdnin si jen 
obtížně mohou vzít dovolenou. Někteří jsou bezradní při nabídce a výběru vhodného 
programu pro děti, jiní na to nemají dostatek finančních prostředků. 

Naše organizace chce pomocí tohoto projektu podpořit všechny, kteří mají ve výše 
jmenovaných oblastech problém.
V rámci podpory zaměřené na sociálně znevýhodněné děti vyrůstající v systému ústavní 
výchovy jsou naše "brány" otevřené i dětem z dětských domovů na území hl. m. Prahy (DD 
Radost – Dolní Měcholupy, DD Dolní Počernice a DD Klánovice) a to z toho důvodu, že 
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většina jejich svěřenců je zapojena do programů, které jsou primárně určené dětským
domovům. Tam se opět setkávají s dětmi podobně laděnými a se stejnou zkušeností. Většina 
takovýchto aktivit se snaží být charitativní, ale jak se ukazuje ze zkušeností, jsou komerční. 
Nabízejí dětem nadstandardní aktivity, které si pak po odchodu z dětského domova nebudou 
moci nikdy dovolit, v těchto mladých lidech pak bude sílit pocit frustrace. Pozn.: Výše 
uvedené skutečnosti vyplývají ze zkušenosti místopředsedkyně sdružení, která již 9 let působí 
jako pedagog v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy). Našim cílem je, 
nabídnout těmto dětem i „normální“ aktivity a zapojit je do nich

Předpokládaný přínos: 
Přínosem našeho projektu bude široká nabídka volnočasových aktivit pro 

neorganizované děti a mládež žijící na území hl. m. Prahy. Na některé akce jsou zváni i 
rodiče, což pozitivně ovlivňuje vazby rodič – dítě. Oběma skupinám je tak umožněna  
vzájemná interakce a společné prožitky. Děti budou mít šanci setkat se i s jinými vrstevníky, 
než s jakými jsou v kontaktu ve škole. Obohatí tak svůj život o nová přátelství. 

Dalším přínosem bude upevnění vazeb mezi dětmi navzájem, které se pak pozitivně 
promítnou do navazující táborové činnosti.

Účast na našich akcích bude mít pozitivní vliv nejen na integraci dětí z dětských 
domovů do běžné společnosti, ale především i oni sami ovlivní ostatní děti, které tak budou 
mít jedinečnou zkušenost a budou konfrontovány se skutečností systému ústavní výchovy. 
Naše organizace by se ráda věnovala pomoci dětem sociálně znevýhodněným, které jsou 
nuceny (ať už z jakéhokoliv důvodu) vyrůstat v systému ústavní výchovy, a nejen jim, k jejich 
plnohodnotnému zařazení se do společnosti.

Rámcový harmonogram:

1. Zimní bruslení
termín: únor 2011
2. Parníkem do ZOO
termín: červen 2011
3. Listopadové bowlení
termín: listopad 2011
4. Zimní hrátky ve vodě
termín: prosinec 2011
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Cíl projektu (shrnutí): 
 smysluplné využití nestrukturovaného volného času dětí a mládeže v hl. m. 

Praze zejména v době školních prázdnin a víkendů
 společné trávení volného času dětí, mládeže a rodičů, podpora funkce rodiny
 podpora zdravého životního stylu (zejména pořádáním sportovních akcí)
 podpora občanské sounáležitosti prostřednictvím poznávání zajímavých míst 

našeho hl. města
 rozvoj osobnosti dětí a mládeže zejména formou hry (zvýšení sebevědomí, 

podpora spolupráce a kooperace)
 vytvořit dětem na námi pořádaných akcích podnětné prostředí, abychom 

podpořili jejich všestranný rozvoj
 aktivizace dětí z DD na území hl. m. Prahy

Obsah - popis jednotlivých částí projektu:

Zimní bruslení
termín: únor
počet účastníků akce do 10 let: 15
počet účastníků akce 11 – 15 let: 10
počet účastníků akce nad 15 let: 10
Celá akce bude mít sportovní charakter, děti i rodiče budou rozděleny do několika 
koedukovaných skupinek napříč věkovým spektrem, které mezi sebou budou soutěžit
v bruslařských dovednostech. Sportovní aktivity budou zaměřené na týmovou spolupráci a 
kooperaci. Děti i rodiče budou mít jedinečnou šanci poznat soutěžního ducha těch druhých, 
skrývající se snad v každém z nás. V závěru bude vyhlášení výsledků, rozdání diplomů a cen.

Parníkem do ZOO
termín: červen
počet účastníků akce do 10 let: 10
počet účastníků akce 11 – 15 let: 10
počet účastníků akce nad 15 let: 5
Tato akce bude mít přírodopisné a historické zaměření, již cestou parníkem budou děti 
rozděleny do dvojic a vyplní kviz týkající se znalostí o zvířatech. Během plavby budou mít 
děti šanci vidět historická místa Prahy z netradičního pohledu z lodi, zajímavé bude i 
proplouvání plavebními komorami se zdymadly. Vyvrcholením všeho bude návštěva ZOO. 
Ve finále na děti bude čekat vyhlášení výsledků kvizu a rozdávání cen a diplomů.
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Listopadové bowlení
termín: listopad
počet účastníků akce do 10 let: 10
počet účastníků akce 11 – 15 let: 10
počet účastníků akce nad 15 let: 10
Děti budou rozděleny do 3 koedukovaných družstvech. V každém družstvu budou hrát i 
rodiče. Bude to další ukázka, jak lze trávit nestrukturovaný volný čas. Ve finále účastníci 
získají diplomy, nejlepší v kategoriích poháry a všichni hodnotné ceny.

Zimní hrátky ve vodě
termín: prosinec
počet účastníků akce do 10 let: 10
počet účastníků akce 11 – 15 let: 10
počet účastníků akce nad 15 let: 10
Akce zaměřená na sport, plavání a seznamování s vodou formou hry. V první části bude pro 
účastníky ponechán volný program a rozplavání. V druhé části budou připraveny hry a 
soutěže ve vodě, plavání na rychlost atp. Počítáme i se zapojením rodičů. 

V rámci připravovaných her se objevují prvky o třídění odpadu (jak správně třídit, kde 
jsou jaká sběrná místa), správná životospráva a prvky první zdravotní pomoci (nouzové 
volání, čísla, první pomoc, autentické volání záchranky pomocí krátkovlnných vysílaček 
sdružení).

Personální zajištění:
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. Většiny akcí se účastní kvalifikovaný pedagog s 9 lety praxe s prací ve 
školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Personál účastnící se jako 
pořadatelé akcí má bohaté zkušenosti s prací s dětmi jako oddíloví vedoucí táborů.
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Přehled požadovaných dotací:

Položkový rozpis jednotlivých akcí:

Zimní bruslení

akce celkové náklady požadovaná částka druh dotovaných nákladů

zimní bruslení 7 300,00 Kč 5 900,00 Kč pronájem ledové plochy

parníkem do ZOO 7 200,00 Kč 5 200,00 Kč jízdné, vstupné (parník, ZOO)

listopadové bowlení 4 100,00 Kč 2 900,00 Kč pronájem bowlingové dráhy

zimní hrátky ve vodě 15 000,00 Kč 12 000,00 Kč vstupné do aquaparku

celkem 33 600,00 Kč 26 000,00 Kč dotace celkem

příjmy
účastníci 35
pořadatelé 10
cena/účastníka 40,00 Kč

1 400,00 Kč
celkem osob 45
dary 0,00 Kč
příjmy celkem 1 400,00 Kč

výdaje
pronájem ledové plochy 6 500,00 Kč dotace na ledovou plochu 5 900,00 Kč
ceny pro účastníky 300,00 Kč
ostatní výdaje 500,00 Kč
výdaje celkem 7 300,00 Kč potřebné dotace celkem 5 900,00 Kč

příjmy - výdaje -5 900,00 Kč
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Parníkem do ZOO

Listopadové bowlení

příjmy
účastníci 25
pořadatelé 5
cena/účastníka 80,00 Kč

2 000,00 Kč
celkem osob 30

dary 0,00 Kč
příjmy celkem 2 000,00 Kč

výdaje
jízdné, vstupné 6 500,00 Kč jízdné, vstupné (parník, ZOO) 5 200,00 Kč
ceny pro účastníky 350,00 Kč
ostatní výdaje 350,00 Kč
výdaje celkem 7 200,00 Kč potřebné dotace celkem 5 200,00 Kč

příjmy - výdaje -5 200,00 Kč

příjmy
účastníci 30
pořadatelé 5
cena/účastníka 40,00 Kč

1 200,00 Kč
celkem osob 35

dary 0,00 Kč
příjmy celkem 1 200,00 Kč

výdaje
pronájem bowlingových drah 3 500,00 Kč dotace na pronájem bowlingu 2 900,00 Kč
ceny pro účastníky 300,00 Kč
ostatní výdaje 300,00 Kč
výdaje celkem 4 100,00 Kč potřebné dotace celkem 2 900,00 Kč

příjmy - výdaje -2 900,00 Kč
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Zimní hrátky ve vodě

V Praze dne 19. 10. 2010 Ing. Pavel Dvořák
předseda sdružení

příjmy
účastníci 30
pořadatelé 8
cena/účastníka 100,00 Kč

3 000,00 Kč
celkem osob 38
dary 0,00 Kč
příjmy celkem 3 000,00 Kč

výdaje
vstupné účastníci 10 500,00 Kč dotace na vstupné 9 000,00 Kč
vstupné pořadatelé 4 000,00 Kč dotace na vstupné 3 000,00 Kč
ceny pro účastníky 300,00 Kč
ostatní výdaje 200,00 Kč
výdaje celkem 15 000,00 Kč potřebné dotace celkem 12 000,00 Kč

příjmy - výdaje -12 000,00 Kč




