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JENOM HRÁT SI NESTAČÍ – 2012
Popis projektu:
Tento projekt 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 většina akcí a pobytů
koná v přírodě, jsou děti taktéž vedeny k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí, jeho
ochraně a ke zdravému životnímu stylu. Naším posláním je též dětem nabídnout 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 zažít prázdniny jako jejich vrstevníci z
běžných rodin a ne za zdmi domovů.
V rámci projektu je rozšiřována základna dobrovolníků pro celoroční práci s dětmi a
mládeží. Aktivity jsou cíleny na získávání klíčových kompetencí. Prostředkem je zejména
neformální vzdělávání, které obohacuje účastníky o nové znalosti, dovednosti a zkušenosti z
oblasti kultury, sportu, manuální zručnosti, logického úsudku a dalších.
Cílová skupina: projekt je určen širokému spektru dětí a mládeže (děti školního věku a
studující mládež do 26 let), žijící jak na území hlavního města, tak v celé České republice.
Cíl projektu (shrnutí):
 smysluplné využití nestrukturovaného volného času dětí a mládeže zejména v době
školních prázdnin a víkendů
 rozšiřování základny dobrovolníků pro celoroční práci s dětmi a mládeží
 podpora zdravého životního stylu
 výchova účastníků k participaci a vzájemné toleranci (umožněním účasti na akcích
dětem z dětských domovů)
 podpora občanské sounáležitosti prostřednictvím poznávání zajímavých míst naší vlasti
 rozvoj osobnosti dětí a mládeže zejména formou hry (zvýšení sebevědomí, podpora
spolupráce a kooperace)
 využití neformálního vzdělávání k získávání klíčových kompetencí (komunikace,
kooperace, participace na společném úkolu, empatie, adaptabilita, kreativita, zvládání
zátěže)
 aktivizace dětí z DD
 společné trávení volného času dětí, mládeže a rodičů, podpora funkce rodiny
 snížení celkové výše poplatku tak, aby byly akce finančně dostupné co nejširší skupině
dětí a mládeže
Občanské sdružení Hanousek a spol. – povoleno MV ČR pod č.j.: VS/1-1/60 533/05-R k 13.4.2005

2

občanské sdružení Hanousek a spol.
práce s dětmi, dětské tábory
Kaňkovského 1239, Praha 8, 182 00
tel.: 604 503 604, 284 684 981
IČO: 26996847

Obsah - popis jednotlivých částí projektu:
1. část projektu - zimní rekreace dětí (zimní dětský tábor):
délka trvání: 8 dní, počet dětí: 25, počet dobrovolníků (vedoucích): 5
Hlavní důraz je kladen na osvojení si lyžařských a snowboardových dovedností pod vedením
instruktorů. Dále zahrnuje celotáborovou hru „Vesmírné dobrodružství“, která krom jiného
učí děti herní formou 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. Luční bouda, Sněžka,...).
2. část projektu - letní rekreace dětí (letní dětský tábor):
délka trvání: 17 dní, počet dětí: 55, počet dobrovolníků (vedoucích): 16, ostatní pracovníci: 2
Pilířem je rozvoj osobnosti formou hry, pobyt v přírodě, výchova ke zdravému životnímu
stylu, rozvoj sociálních dovedností a poznávání přírodních a kulturních památek. Děti jsou
provázeny celotáborovou etapovou hrou na westernové téma, jejíž cílem je pomocí
neformálního vzdělávání rozšířit dětem znalosti o historii a tehdejším životním stylu. Děti
budou rozděleny do koedukovaných skupinek, což vede k participaci na společném úkolu
prostřednictvím her. 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 (odlévání olova, výroba papíru, korálků, mýdla a svíček, tkaní a jiné),
výlet na kánoích, nocování v přírodě, kolektivní a netradiční sporty (ringo, brannball,
indiaca...) a další drobné hry. Nedílnou součástí jsou i celodenní výlety přírodního,
technického a historického charakteru. Na našem táboře získají účastníci osobnostní a sociální
klíčové kompetence (schopnost nést odpovědnost, schopnost spolupráce a kooperace,
samostatnost, kreativita, empatie a mnohé další).
3. část projektu - krátkodobé 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. I zde je s přispěním
dobrovolníků kladen důraz na to, aby tyto akce vychovávaly ke zdravému životnímu stylu,
rozvíjely osobnost i sociální dovednosti a učily participaci a kooperaci. Nejdůležitější aspekt
však je pomoci dětem (a rodičům) naučit se plnohodnotně trávit svůj volný čas a zpřístupnit
tyto aktivity co nejširšímu spektru dětí, mládeže i rodičů, kteří se z časových, finančních nebo
odborných důvodů nemohou podobných činností účastnit.
Vyšehradská kasemata
počet účastníků akce: 15
počet dobrovolníků: 4
Vydáme se do historie a poznáme legendy, které se pojí k Vyšehradu. Účastníci nahlédnou do
Gotického sklepa s expozicí pojednávající o historii Vyšehradu. Cihelnou bránou, jejíž
expozice dokumentuje Vyšehrad jako pevnost, vstoupíme tajemnými kasematy až do
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podzemního sálu Gorlice, kde se ukrývají originály soch z Karlova mostu. Vyšehrad nám
poskytne nezapomenutelné pohledy na Prahu, vyšehradské opevnění a brány, legendární
Čertův sloup, Libušinu lázeň a vyšehradský hřbitov, jemuž vévodí monumentální hrobka
Slavín.
Zálesácký srub I. a II.
počet účastníků akce: 15
počet dobrovolníků: 5
Již několikrát úspěšně zopakované víkendové akce zaměřené především na získání sociálních
kompetencí (sebedůvěra, pohotovost, schopnost reagovat na nenadálé situace, schopnost čelit
stresovým situacím, komunikativnost, participace, kooperace) pořádané na místech vhodných
pro získávání klíčových dovedností spojených s budováním pozitivního vztahu k přírodě a
zdravému životnímu stylu. Za tímto účelem využíváme zejména skautské a myslivecké
základny a sruby v lokalitách s bohatou kulturní a historickou hodnotou. V rámci těchto akcí
klademe důraz na podporu manuální činnosti, přežití v přírodě, samostatnost, poznávání noční
krajiny, stopování zvěře, apod. Nedílnou součástí je menší etapová hra, noční „stezka
odvahy“, karetní a deskové hry, pohybové hry, kytara atd.
Western po česku
počet účastníků akce: 15
počet dobrovolníků: 5
Již osvědčená akce na farmě nedaleko Českého Brodu, zaměřená hlavně na koně – informace
o chovu, krmení a jízda. Dále na westernové aktivity jako je střelba z luku, kuše a
vzduchovky, lasování, shánění dobytka, apod. Nebude chybět ani prohlídka zemědělské
techniky a opékání uzenin na ohni.
Parníkem do muzea
počet účastníků akce: 20
počet dobrovolníků: 4
Během plavby budou mít děti šanci vidět historická místa Prahy z netradičního pohledu z
lodi. Zajímavostí jistě bude proplouvání plavebními komorami se zdymadly. Vyvrcholením je
pak návštěva Ekotechnického muzea. To je umístěno v památkově chráněném areálu staré
čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.
Součástí prohlídky bude exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se účastníci
seznámí s historií čištění odpadních vod. V parní strojovně jsou k vidění dodnes funkční parní
stroje.
Motokáry
počet účastníků akce: 25
počet dobrovolníků: 5
Zejména pro účastníky, kteří ještě nemají řidičská oprávnění a přesto touží po adrenalinu
v podobě rychlé jízdy v bezpečném prostředí je určena akce motokáry. Dráhu dlouhou přes
půl kilometru se speciálním povrchem a zatáčkami si vyzkoušíme společně s rodiči. Akce je
vhodná pro děti již od 6 ti let.
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Listopadové bowlení
počet účastníků akce: 30
počet dobrovolníků: 5
Děti budou rozděleny do několika koedukovaných družstev. 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 drobné ceny.
Beckiland
počet účastníků akce: 20
počet dobrovolníků: 5
Akce zaměřená na společně strávený čas rodičů s dětmi a přirozenou soutěživost dětí.
Návštěva tohoto zábavního podniku má být ukázkou jak lze smysluplně využít volný čas dětí
společně s rodiči. Akce je sportovního charakteru, neboť si zde děti mohou porovnat svou
obratnost a zručnost s ostatními. Všichni se mohou vyřádit na mega-šplhadle, trampolíně,
želatinovém kopci, v adrenalinovém parku, fun shoot aréně, jungle expressu a dobrodružné
jeskyni.
Zdůvodnění projektu:
Projekt je zaměřen především na neformální vzdělávání, kdy zkušení a proškolení
dobrovolníci předávají dovednosti a znalosti účastníkům. Rozšiřováním základny
dobrovolníků pro celoroční práci s dětmi a mládeží můžeme více rozvíjet aktivity cílené na
získávání klíčových kompetencí.
Ideou projektu je nabídnout co nejširšímu spektru dětí smysluplné využití
nestrukturovaného volného času zejména v době prázdnin a víkendů. Jedná se především o
zážitkové aktivity, sportovní, rukodělné, tábornické a vlastivědné činnosti.
Naše organizace chce pomocí tohoto projektu podpořit aktivní využití volného času,
neboť stále více dětí tráví svůj volný čas pasivně (sledováním TV a hraním PC her). Společný
čas strávený rodiči s dětmi je také stále menší a méně kvalitní. Rodiče jsou více pracovně
zaneprázdněni. Někteří jsou bezradní při nabídce a výběru vhodného programu pro děti, jiní
na to nemají dostatek finančních prostředků.
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. V
rámci podpory zaměřené na sociálně znevýhodněné děti vyrůstající v systému ústavní
výchovy jsou naše "brány" otevřené i dětem z dětských domovů a to z toho důvodu, že
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, většinou 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 10 let
působí jako pedagog ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy).
Našim cílem je nabídnout těmto dětem i „normální“ aktivity a zapojit je do nich.
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Předpokládaný přínos projektu:
Širší zapojení dobrovolníků do volnočasových aktivit spojených s prací s dětmi a
mládeží.
Získání klíčových kompetencí (komunikace, kooperace, participace na společném
úkolu, argumentace, zvládání zátěže) za pomoci neformálního vzdělávání.
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.
Zpřístupnění volnočasových aktivit, na kterých se rodina nebo DD z časových,
finančních a odborných důvodů nemůžou podílet.
Nabídka co nejširšímu spektru dětí možnost trávit volný čas v „nerizikovém“
prostředí.
Přínosem našeho projektu bude široká nabídka volnočasových aktivit pro
neorganizované děti a mládež. 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.
Zkušenosti získané na našich akcích pomohou dětem z dětských domovů při ukončení ústavní
výchovy v budování si vlastní životní cesty.
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.

Materiální zabezpečení:
Objekt pro zimní pobyt dětí je zajištěn v zařízení KČT v horském prostředí Pece pod
Sněžkou (horská chata), letní pobyt dětí proběhne na táborovém středisku Jiskra OO MPO ČR
v Chlumu u Dražíče v Jižních Čechách (chatový tábor s vlastní kuchyní s kapacitou 100 osob,
jídelnou, sociálním zařízením = WC + sprchy).
Základní materiální vybavení je zajišťováno z prostředků sdružení a subjektů
podporujících činnost sdružení. Pro další rozvoj naší činnosti je nezbytné pokračovat
v pořizování tábornických a sportovních potřeb včetně vybavení technického zázemí.
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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. V rámci zimního pobytu bude zajištěn lyžařský instruktor, letního pobytu se
účastní kvalifikovaný pedagog s 10 lety praxe s prací ve školském zařízení pro výkon ústavní
a ochranné výchovy. Vzděláváním a aktivní účastí na kvalitních školeních chceme zvyšovat
kvalifikaci našich členů i ostatních dobrovolníků, kteří se podílejí na realizaci akcí pro děti.
Místopředsedkyně sdružení je aprobovaná pedagožka a odbornice v oblasti vzdělávání
jak dětí, tak i dospělých. Na universitě získala dovednosti v oblasti pedagogiky a dalších
společenskovědních oborů. Je schopna analyzovat vnitřní potřeby sdružení v oblasti rozvoje
lidských zdrojů - zvláště vzdělávání, spoluvytváří strategie a koncepce rozvoje.

Harmonogram projektu:
Ozdravný pobyt v rámci zimní rekreace dětí: (zimní dětský tábor)
- příprava: listopad 2011 - únor 2012
- vlastní realizace: 4. - 11. 2. 2012
Ozdravný pobyt v rámci letní rekreace dětí (letní dětský tábor):
- příprava: březen - červenec 2012
- vlastní realizace: 3. - 19. 8. 2012
Krátkodobé akce pro děti:
1. Vyšehradská kasemata, termín: březen
2. Zálesácký srub I., termín: duben
3. Western po česku, termín: květen
4. Parníkem do muzea, termín: červen
5. Motokáry, termín: září
6. Zálesácký srub II., termín: říjen
7. Listopadové bowlení, termín: listopad
8. Beckiland, termín: prosinec
- příprava a vlastní realizace: průběžně během roku

Priority projektu:
Naší prioritou je celoroční pořádání akcí pro děti a mládež s návazností na již
uskutečněné projekty v předešlých letech a současně zapojení dobrovolníků do
volnočasových aktivit spojených s prací s dětmi a mládeží. Získání klíčových kompetencí za
pomoci neformálního vzdělávání.
Jednotlivé části projektu jsou otevřené širokému spektru dětí a mládeže, včetně
vybraných akcí se zapojením rodičů. Nezapomínáme ani na děti vyrůstající v systému
náhradní výchovné péče (dětské domovy) s cílem jejich zapojení do běžné společnosti. Místa
pro pořádání našich činností jsou volena tak, aby pokrývala území více krajů.
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občanské sdružení Hanousek a spol.
práce s dětmi, dětské tábory
Kaňkovského 1239, Praha 8, 182 00
tel.: 604 503 604, 284 684 981
IČO: 26996847

Kritéria pro vyhodnocení efektivity projektu:
V rámci akcí pořádaných pro děti jistě platí, že „největší odměnou za práci je úsměv
na tvářích účastníků“ a toto pravidlo by mělo být i hlavním kritériem hodnocení, byť jen
těžko měřitelným a přenositelným do tabulek. „Prosté počty“ mohou být poněkud zavádějící i
v případech, kdy účast na sebelépe připravené akci ovlivní např. nepřízeň počasí. Přesto zde
některá kritéria pro vyhodnocení efektivity projektu uvádíme:
Jedním z hlavní kritérií pro vyhodnocení efektivity jsme si stanovili zpětnou vazbu od
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, a od rodičů a dětí účastnících se našich
akcí. Na závěr táborových pobytů je připraven pro nejstarší oddíly dotazník, kde mají děti
možnost vyjádřit své hodnocení a názory na průběh těchto akcí. Obdobou takto získaného
hodnocení jsou i články z časopisu „Rozlety“, do něhož přispívají svými zážitky svěřenci DD
Lety. Rovněž jsou pro nás velmi cenné názory rodičů, obzvláště v dnešní „uspěchané“ době,
kdy si jen malá část z nich najde potřebný čas na reflexi naší činnosti. Zpětnou vazbu nám
poskytují i pracovníci dětských domovů.
Dalším měřitelným hlediskem je počet uspořádaných jednorázových víkendových akcí
pro neorganizované děti a mládež, kterých bychom chtěli v roce 2012 uskutečnit v návaznosti
na finanční situaci minimálně 6. Za efektivní lze považovat takovou krátkodobou akci, které
se zúčastní minimálně 10 účastníků. Za efektivní lze považovat takový letní tábor, kterého se
zúčastní minimálně 45 dětí z toho 3 z dětského domova a bude trvat minimálně 14 dní. Zimní
tábor lze považovat za efektivní, pokud se ho zúčastní 18 dětí a bude trvat minimálně 7 dní.
Kvalitní personální zajištění (školení oddíloví vedoucí, instruktoři lyžování,
zdravotník, kvalifikovaný pedagog na pobytových akcích).
Hospodárné a účelné využití svěřených prostředků v návaznosti na rozpočet projektu
při respektování aktuálního vývoje cen.
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občanské sdružení Hanousek a spol.
práce s dětmi, dětské tábory
Kaňkovského 1239, Praha 8, 182 00
tel.: 604 503 604, 284 684 981
IČO: 26996847

Přehled nákladů na jednotlivé akce:

celkové náklady požadovaná částka

akce
zimní dětský tábor

druh dotovaných nákladů

165 000,00 Kč

77 500,00 Kč

doprava, ubytování, vleky, vstupné

vyšehradská kasemata

2 750,00 Kč

2 000,00 Kč

vstupné na Vyšehrad

zálesácký srub I.

9 000,00 Kč

6 000,00 Kč doprava, ubytování, potraviny, vstupné

western po česku

4 500,00 Kč

3 000,00 Kč

doprava, potraviny, sportovní potřeby

parníkem do muzea

5 600,00 Kč

4 200,00 Kč

jízdné, vstupné (parník, muzeum)

332 200,00 Kč

113 700,00 Kč

doprava, ubytování, vstupné

14 550,00 Kč

10 800,00 Kč

pronájem motokárové arény

letní dětský tábor
motokáry
zálesácký srub II.

9 000,00 Kč

6 000,00 Kč doprava, ubytování, potraviny, vstupné

listopadové bowlení

4 200,00 Kč

3 000,00 Kč

pronájem bowlingové dráhy

beckiland

3 700,00 Kč

1 900,00 Kč

vstupné do beckilandu

školení a vybavení
celkem

67 000,00 Kč
617 500,00 Kč

63 400,00 Kč školení, táborové vybavení, uskladnění
291 500,00 Kč

dotace celkem
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občanské sdružení Hanousek a spol.
práce s dětmi, dětské tábory
Kaňkovského 1239, Praha 8, 182 00
tel.: 604 503 604, 284 684 981
IČO: 26996847

Zimní dětský tábor

Vyšehradská kasemata
příjmy
účastníci
pořadatelé (dobrovolníci)
cena/účastníka
celkem osob
dary
příjmy celkem

15
4
50,00
750,00
19
0,00
750,00

Kč
Kč
Kč
Kč

výdaje
vstupné
ceny pro účastníky
kancelářské potřeby
drobný materiál
výdaje celkem

příjmy - výdaje

2 000,00
300,00
250,00
200,00
2 750,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

dotace na vstupné

2 000,00 Kč

potřebné dotace celkem

2 000,00 Kč

-2 000,00 Kč
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občanské sdružení Hanousek a spol.
práce s dětmi, dětské tábory
Kaňkovského 1239, Praha 8, 182 00
tel.: 604 503 604, 284 684 981
IČO: 26996847

Zálesácký srub I.
příjmy
účastníci
pořadatelé (dobrovolníci)
cena/účastníka
celkem osob
dary
příjmy celkem

15
5
200,00
3 000,00
20
0,00
3 000,00

Kč
Kč
Kč
Kč

výdaje
doprava (vlak, BUS, PHM)
zapůjčení základny (ubytování)
potraviny
vstupné
ceny pro účastníky
kancelářské potřeby
drobný materiál
výdaje celkem

příjmy - výdaje

2
1
3
1

000,00
500,00
800,00
000,00
300,00
200,00
200,00
9 000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

dotace
dotace
dotace
dotace

na
na
na
na

dopravu
ubytování
potraviny
vstupné

1 800,00 Kč
1 500,00 Kč
2 000,00 Kč
700,00 Kč

potřebné dotace celkem

6 000,00 Kč

dotace na dopravu
dotace na potraviny
dotace na sportovní potřeby

1 300,00 Kč
500,00 Kč
1 200,00 Kč

potřebné dotace celkem

3 000,00 Kč

-6 000,00 Kč

Western po česku
příjmy
účastníci
pořadatelé (dobrovolníci)
cena/účastníka
celkem osob
dary
příjmy celkem

15
5
100,00
1 500,00
20
0,00
1 500,00

Kč
Kč
Kč
Kč

výdaje
doprava (vlak, BUS, PHM)
potraviny
sportovní potřeby
ceny pro účastníky
kancelářské potřeby
drobný materiál
výdaje celkem

příjmy - výdaje

1 300,00
800,00
1 900,00
200,00
150,00
150,00
4 500,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

-3 000,00 Kč
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občanské sdružení Hanousek a spol.
práce s dětmi, dětské tábory
Kaňkovského 1239, Praha 8, 182 00
tel.: 604 503 604, 284 684 981
IČO: 26996847

Parníkem do muzea
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občanské sdružení Hanousek a spol.
práce s dětmi, dětské tábory
Kaňkovského 1239, Praha 8, 182 00
tel.: 604 503 604, 284 684 981
IČO: 26996847

Letní dětský tábor
počet nocí

16

příjmy
dospělých
dětí
cena/dítě

4
208

dětí personálu
cena/dítě

3
10

celkem dětí
celkem osob
dary
příjmy celkem

218

18
52
000,00
000,00
3
500,00
500,00
55
73
0,00
500,00

Kč
Kč

platba rodičů za dítě

Kč
Kč

platba za dítě pracovníka tábora

Kč
Kč

výdaje

potřebné dotace

ubytování (cena/dítě)
ubytování (cena/dospělá osoba)
klubovna (cena/noc)
prádlo (cena/povlečení) + 10ks
ubytování celkem

95,00
135,00
122 480,00
150,00
2 400,00
35,00
2 905,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

127 785,00 Kč

elektřina (odhad)
plyn (odhad)
výlety, vstupné (cena/osoba)

16 000,00 Kč
3 000,00 Kč
250,00 Kč
18 250,00 Kč
pojištění (cena/osoba/noc+1)
5,00 Kč
6 205,00 Kč
stravování (cena/osoba)
80,00 Kč
93 440,00 Kč
doprava
28 000,00 Kč
PHM (zajištění a zásobování tábora)
8 000,00 Kč
ceny pro účastníky
840,00 Kč
kancelářské potřeby
600,00 Kč
drobný materiál
600,00 Kč
poštovné, telefon, fax
2 500,00 Kč
Internet
1 500,00 Kč
propagace
1 000,00 Kč
odměna pracovníkům (cena/osoba)
0,00 Kč
odměna pracovníkům (cena/osoba)
8 160,00 Kč
24 480,00 Kč
výdaje celkem
332 200,00 Kč

příjmy - výdaje

cena stanovena OO MPO (tábor JISKRA)
náklady spojené s provozem kuchyně
náklady spojené s provozem kuchyně
muzea, zámky, kánoe, atd.

71 700,00 Kč

16 000,00 Kč
úrazové pojištění ČP
stravovací limit (vlastní příprava stravy - kuchařky)
doprava na středisko a zpět, výlety
26 000,00 Kč
zásobování tábora, přeprava materiálu a osob
odměny za soutěže
diplomy, barvy na sklo, potřeby na rukodílo,…
rekvizity pro táborovou hru
rozesílání zvacích listů, objednávky služeb,…
prezentace na webu
inzerát na Borovice.cz
dobrovolníci na příkazní smlouvu
60 Kč/hod (přepočteno na 8hod denně, 17dní) - kuchařky

-113 700,00 Kč

potřebné dotace celkem 113 700,00 Kč
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občanské sdružení Hanousek a spol.
práce s dětmi, dětské tábory
Kaňkovského 1239, Praha 8, 182 00
tel.: 604 503 604, 284 684 981
IČO: 26996847

Motokáry
příjmy
účastníci
pořadatelé (dobrovolníci)
cena/účastníka
celkem osob
dary
příjmy celkem

25
5
150,00
3 750,00
30
0,00
3 750,00

Kč
Kč
Kč
Kč

výdaje
pronájem motokárové arény
ceny pro účastníky
kancelářské potřeby
drobný materiál
výdaje celkem

příjmy - výdaje

14 000,00
250,00
200,00
100,00
14 550,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

dotace pronájem motokár

10 800,00 Kč

potřebné dotace celkem

10 800,00 Kč

-10 800,00 Kč

Zálesácký srub II.
příjmy
účastníci
pořadatelé (dobrovolníci)
cena/účastníka
celkem osob
dary
příjmy celkem

15
5
200,00
3 000,00
20
0,00
3 000,00

Kč
Kč
Kč
Kč

výdaje
doprava (vlak, BUS, PHM)
zapůjčení základny (ubytování)
potraviny
vstupné
ceny pro účastníky
kancelářské potřeby
drobný materiál
výdaje celkem

příjmy - výdaje

2
1
3
1

000,00
500,00
800,00
000,00
300,00
200,00
200,00
9 000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

dotace
dotace
dotace
dotace

na
na
na
na

dopravu
ubytování
potraviny
vstupné

potřebné dotace celkem

-6 000,00 Kč
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1 800,00 Kč
1 500,00 Kč
2 000,00 Kč
700,00 Kč

6 000,00 Kč

občanské sdružení Hanousek a spol.
práce s dětmi, dětské tábory
Kaňkovského 1239, Praha 8, 182 00
tel.: 604 503 604, 284 684 981
IČO: 26996847

Listopadové bowlení
příjmy
účastníci
pořadatelé (dobrovolníci)
cena/účastníka
celkem osob
dary
příjmy celkem

30
5
40,00
1 200,00
35
0,00
1 200,00

Kč
Kč
Kč
Kč

výdaje
pronájem bowlingových drah
ceny pro účastníky
kancelářské potřeby
drobný materiál
výdaje celkem

příjmy - výdaje

3 600,00
300,00
200,00
100,00
4 200,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

dotace na pronájem bowlingu

3 000,00 Kč

potřebné dotace celkem

3 000,00 Kč

dotace na vstupné
dotace na vstupné

1 800,00 Kč
100,00 Kč

potřebné dotace celkem

1 900,00 Kč

-3 000,00 Kč

Beckiland
příjmy
účastníci
pořadatelé (dobrovolníci)
cena/účastníka
celkem osob
dary
příjmy celkem

20
5
90,00
1 800,00
25
0,00
1 800,00

Kč
Kč
Kč
Kč

výdaje
vstupné účastníci
vstupné pořadatelé
ceny pro účastníky
kancelářské potřeby
potraviny
výdaje celkem

příjmy - výdaje

1 800,00
950,00
300,00
200,00
450,00
3 700,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

-1 900,00 Kč
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občanské sdružení Hanousek a spol.
práce s dětmi, dětské tábory
Kaňkovského 1239, Praha 8, 182 00
tel.: 604 503 604, 284 684 981
IČO: 26996847

Školení, táborové vybavení
příjmy
počet členů sdružení
počet dobrovolníků nečlenů
členský příspěvek

12
8
300,00 Kč
3 600,00 Kč

dary
příjmy celkem

0,00 Kč
3 600,00 Kč

výdaje
školení OV - děti (cena/osoba)
(třídenní školení)

900,00 Kč
18 000,00 Kč
2 000,00 Kč

předpokládaná výše členského příspěvku

potřebné dotace
práce s dětmi, hry, věkové zvláštnosti, psychologie
(lektoři, ubytování, stravování)
18 000,00 Kč
(cestovné)

školení - personálu (cena/osoba)
(jedno až dvoudenní školení)

450,00 Kč
9 000,00 Kč
1 000,00 Kč

BOZP, zdravověda,…
(lektoři, ubytování, stravování)
(cestovné)

9 000,00 Kč

taborové vybavení

6 000,00 Kč

kotlíky, sekery, pily, lasa, sportovní potřeby,…

6 000,00 Kč

notebook, tiskárna, skener

25 000,00 Kč

zpracování táborových dokumentů, účetnictví

prostory pro uskladnění vybavení
výdaje celkem

6 000,00 Kč
67 000,00 Kč

roční platba za skladovací prostory

příjmy - výdaje

V Praze dne 27. 10. 2011

-63 400,00 Kč

potřebné dotace celkem

24 400,00 Kč
6 000,00 Kč

63 400,00 Kč

Ing. Pavel Dvořák
předseda sdružení
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