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Projekt Prázdniny v Podchlumí
Reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016005
Projekt Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Podchlumí je zaměřen na pořádání nepobytových
příměstských táborů za účelem pomoci poskytnout adekvátní péči o děti rodinám s malými dětmi během
školních prázdnin tak, aby se rodiče mohli aktivně věnovat svému zaměstnání nebo se soustavně
připravovat na výkon zaměstnání. Projekt tak řeší harmonizaci pracovních povinností a rodinného života.
Myšlenka tohoto projektu se zrodila téměř před dvěma lety, kdy MAS Podchlumí, z.s. plánovala vyhlásit
další výzvu na Prorodinná opatření (jednou z podporovaných aktivit jsou Příměstské tábory) v rámci
Operačního programu zaměstnanost. S ohledem na zkušenosti z okolních MAS, kde se projekty na
realizaci příměstských táborů osvědčily, byly osloveny obce Míkroregionu Podchlumí s možností zapojit
se do plánovaného projektu. Tuto možnost využilo 6 obcí – Dobrá Voda u Hořic, Holovousy,
Konecchlumí, Milovice u Hořic, Ostroměř a Volanice. Výzva k podání žádosti byla vyhlášena na konci
srpna 2019 a na podzim tohoto roku se zintenzivnily schůzky zainteresovaných tak, aby se stanovily
základní podmínky a požadavky, které byly pro sepsání žádosti klíčové. Pro správné nastavení projektu
byl zjišťován i zájem rodičů o tyto tábory prostřednictvím dotazníku. Na základě těchto podkladů bylo
rozhodnuto o počtu turnusů v jednotlivých obcí, bylo definováno potřebné vybavení a současně stanovena
celková hodnota projektu.
Na konci roku 2019 byla žádost podána, na konci února 2020 byla žádost Radou MAS Podchlumí
doporučena k financování. Následovalo plonkové období, kdy jsme byly v nelehké situaci pak
rozhodnout, zda se tábory vůbec uskuteční. Až na začátku června 2020 nám byla prostřednictvím MAS
Podchlumí, z.s., předána zpráva, že Závěrečné ověření způsobilosti ŘO bylo s kladným výsledkem. Leč
stále jsme neměli oficiální zprávu a první termín tábora (1. 7. 2020) se blížil. Do toho všechna omezení a
otazníky nad tím, zda se budou moci tábory vůbec o prázdninách konat. Epidemiologická situace se
lepšila a zástupci obcí se rozhodli projekt opravdu zahájit. Však vhodnější příležitost, jak nabídnout
pomocnou ruku rodičům zajistit péči o jejich děti v době prázdnin, se nemohla najít!
Nákup vybavení tak proběhl ve zcela rekordním čase, pečující osoby byly proškoleny Základním
zdravotním kurzem, byl zahájen příjem přihlášek a kapacity jednotlivých turnusů se rázem plnily! Velké
díky patří koordinátorkám táborů, které z velké míry pomáhaly rodičům, aby se zorientovali ve všech
potřebných dokumentech a jejich děti tak mohly být přijaty. 1. 7. 2020 byla vztyčena táborová vlajka na
prvním turnusu našeho projektu v Holovousích, ještě před tím, než nám bylo doručeno 3. 7. 2020
Vyrozumění pro příjemce.
Další termíny táborů se rozeběhly druhý prázdninový týden, tj. od 13. 7. 2020 v obcích Dobrá Voda u
Hořic, Holovousy, Milovice u Hořic a Ostroměř. Do konce července se uskutečnilo celkem 7 turnusů, po
jednom ještě v obcích Konecchlumí a Volanice. V srpnu to již bylo v klidnějším tempu, v Ostroměři
s ohledem na velkou poptávku proběhly dva souběžné turnusy od 17. 8. a posledním táborem v letošním
roce byl od 24. 8. v Milovicích u Hořic. Celkem byla zajištěna péče téměř o 200 dětí a podpořeno na
devadesát rodičů! Po celoprázdninovém snažení a dotazování Řídícího orgánu, kdy nám bude vydán
Právní akt a poskytnuty finanční prostředky, jsme se 29. 9. 2020 dočkali.
V průběhu realizace projektu, který bude trvat až do roku 2022, se můžete těšit na dalších 22 turnusů!
Převážně se jedná o tábory o letních prázdninách. V roce 2021 a 2022 se v Ostroměři uskuteční i jeden
turnus během jarních prázdnin.
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OHLÉDNUTÍ ZA TÁBORY 2020
Projekt byl zahájen v ne zcela optimální době, kdy do poslední chvíle nebylo zřejmé, zda bude
podpořen. Osud nám byl ale nakloněn a s vypětím sil a díky velké píli všech zúčastněných
proběhly všechny plánované turnusy jen s jednou nepatrnou změnou v místě konání.
Uskutečnilo se celkem 10 turnusů, kdy každý měl svůj vlastní program. Děti zažily spoustu
dobrodružství, která zůstanou v jejich vzpomínkách. Po uzavření škol na jaře bylo usilováno o to
více, aby se projekt rozeběhl a usnadnil tak rodičům zajištění hlídání svým nezletilým dětem v
průběhu prázdnin. Dětem bylo poskytnuto kvalitní zázemí v součinnosti s jednotlivými obcemi a
zároveň dovybaveno právě díky tomuto projektu. Děti si tak mohly vyzkoušet nové sportovní
aktivity, výtvarné techniky a zároveň poznávat okolí a nové kamarády.
Kladné ohlasy dětí jsou pro nás motivací a jsme rádi, že jsme se do toho společně pustili!

