Závěrečná zpráva
Název projektu:

Ve zdravém těle zdravý duch

Příjemce dotace:

5. Pionýrská skupina Děčín, Na pěšině 330, Děčín 9, 405 05

Číslo dotace:

277/2010/SMT-24

Popis realizace:
Při realizaci projektu bylo postupováno dle POZ (Programově organizačního zabezpečení). Organizační tým v počtu 10 lidí
zabezpečoval jednotlivé fáze příprav. Vlastního projektu se pak zúčastnilo přes 200 účastníků.
- Propagace akce: Byla prováděna mediálně – informacemi na internetových portálech 5. PS Děčín, Krajské rady Pionýra, České
rady Pionýra, Informačních stránkách města Děčín. Dále pak na informačních nástěnkách v Děčíně, v Děčínských školách a
domech dětí a mládeže). V neposlední řadě pak osobní propagací širokého zázemí členů sdružení (předávání informačních letáků
spolužákům a kamarádům – ve školách, v zájmových útvarech, apod.).
- Zajištění vedoucích: Vedoucí byli převážně z řad sdružení a z řad příznivců 5. PS a táborové činnosti.
- Zajištění MTZ pro vlastní realizace: Veškeré MTZ (materielně technické zabezpečení) kumulováno průběžně dle potřeb a
možností.
- Zajištění cen pro účastníky: Jednalo se převážně o knihy (Knihy o přírodě, turistické publikace, fotografické publikace, mapy,
apod.), dále pak o pochutiny (bonbony, čokolády, sušenky, oplatky – o které je mezi dětmi zájem), školní potřeby, hračky,
sportovní potřeby, apod.. Ceny byly pořízeny jak z prostředků rozpočtu, tak od podporovatelů formou darů.
- Zajištění tábořiště: Výstavba proběhla ve dnech 25.-27.6. 2010. Postavení všech táborových staveb potřebných k realizaci
projektu. Následně bylo zajištěno hlídání na období do zahájení prvního běhu tábora.
- Vlastní akce: Proběhla ve dnech 3.7.-28.8. 2010. Celkem byly organizovány 4 běhy po 14 dnech s připravenými etapovými
hrami. Tábory odpovídaly požadavkům MČMT na pořádání zotavovacích akcí dle platných předpisů.
- Zajištění bourání: proběhlo 28.8. 2010 za přispění všech účastníků 4. běhu a dalších brigádníků. Ve dnech 17.-19.8.2010
proběhla brigáda za účelem zazimování tábořiště, dobalení usušených stanů, plachet, molitanů a dalšího materiálu.
- Vyhodnocení. Vyúčtování, Závěrečná zpráva.: Zhodnocení akce s prezentací fotodokumentace a dalších postřehů a poznatků
proběhlo 16.10.2010. Účastníkům byla předána, či zaslána dokumentace postupně v průběhu září a října. Vyúčtování bylo
provedeno ke dni 30.10.2010 a Závěrečná zpráva odeslána do 30.11.2009 v souladu s pokyny ve Smlouvě o dotaci.
Kvalitativní a kvantitativní výstupy
Projektu se zúčastnilo přes 200 účastníků z řad dětí a mládeže, zejména Ústeckého kraje, ale i jiných krajů. Zaznamenali jsme
vyšší zájem, takže jsme museli zájemce odmítat z kapacitních důvodů. Nezávisle jsme na tomto projektu organizovali další 2
tábory. Jeden mezinárodní - ve spolupráci s dětmi ze SRN za přispění Českoněmeckého fondu budoucnosti. Druhý organizovaný
našimi mladými kolegy - podpořený z prostředků Evropské unie v rámci programu Mládež v akci.
Zájem o činnost našeho sdružení a aktivit pořádaných kolektivem přátel je intenzivní. Námi organizované Podzimní prázdniny
byly obsazeny, hlavně dětmi z táborů, 2dny po zveřejnění propozic a opět jsme museli zájemce odmítat. Stejně tak je aktivní
další činnost (výlety, workshopy, semináře, přednášky, víkendovky, pravidelné schůzky, zážitkové aktivity)
Akce projektu
Termín
Počet dní
Počet dětí
Počet instruktorů
Počet vedoucích
Ostatní pracovníci
počet oddílů

stavění
25.-27.6.
3

24

1
3.-17.7.
14
39
3
7
2
3

2
17.-31.7.
14
40
3
8
4
4

3
31.7.-14.8.
14
26
3
3
4
3

4
14.8.-28.8.
14
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3
6
5
3

bourání
28.8.
1
42
3
6
17

brigáda
17.-19.9.
3

setkání
16.10.
1

10

120

Přínos projektu:
- Seznámení se s oblastí Šluknovského výběžku, s jeho rozmanitostí, přírodními i technickými zajímavostmi tohoto opomíjeného
území.
- Rozvoj osobnosti formou nenásilných her a soutěží, rozšíření znalostí z kultury, techniky, přírodovědy, sportovní
zdatnosti apod.
- Pobyt dětí a mládeže v přírodě, za účelem posílení zdraví, zvýšení jejich tělesné odolnosti, získávání dovedností a znalostí.
V akci byly zařazeny programové prvky, které rozvíjejí schopnost poradit si v běžném životě a v problémových situacích
- Aktivity projektu rozvíjejí osobnost dětí: Paměť, Manuální zručnost, Fyzická zdatnost, Logické myšlení, Schopnost řešit
problémové situace, Schopnost vyhledávat informace, Schopnost komunikovat, Vztah k přírodě .
- Doprovodný program – v rámci projektu byla celá řada doprovodných akcí, které účastníkům nemalou měrou doplnily a
zatraktivnily celý pobyt a měly zároveň výchovnou a osvětovou funkci.

Celkové zhodnocení:
Aktivita byla směřovaná na neorganizovanou mládež, která nemá možnosti realizace v jiných zájmových útvarech se specifickou
činností (např. sportovních a kulturních), převážně z ekonomických důvodů.
Ve sportovních z důvodů drahé výstroje a pomůcek, v kulturních z důvodu vysokých poplatků (kostýmy, hudební nástroje,
lektoři), nebo z důvodu nedostatku talentu, či sportovní zdatnosti, které jsou pro činnost v těchto útvarech předpokladem.
Děti se zabývaly prospěšnými činnostmi a ne nicneděláním, nečinnosti.
Osvojily si možnosti vzájemné spolupráce, umění komunikovat, navazovat nové kontakty a vztahy s kamarády, se světem
dospělých, s přírodou, kulturou, apod.
Výchovným působením došlo k utváření zdravého kolektivu s korekcí nízkého, nebo naopak přemrštěného sebevědomí a k
neutralizaci negativních jevů – jako je agrese, šikana, ale i lhostejnost, nezájem.
Zapojením mládeže (16-18 let) do aktivní spolupráce, došlo k posílení vlastního konstruktivního přístupu a zájmu o činnost
stejného charakteru v dalším období.
Vyúčtování poskytnuté dotace
Viz příloha: Jednotlivé výdaje jsou začleněny průběžně do peněžního deníku 5. PS Děčín. Originály platebních dokladů jsou
doplněny druhotnými doklady a jsou chronologicky seřazeny v hospodaření 5. PS Děčín. V příloze jsou kopie dokladů na které
byla použita dotace.

Vít Rameš
V Děčíně 20.10.2010

