Formulář žádosti
o poskytnutí účelové dotace na podporu cílů a opatření
Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit
na období 2015 -2018

Část A - Obecné údaje o projektu a předkladateli projektu
1 -Název projektu: Děti sportují aneb po stopách sportovišť v Žatci
Projekt naplňuje tyto cíle a opatření platného KP - č.:
1.4.-podpora preventivních volno časových, pohybových a vzdělávacích aktivit
1.4.2.1.-podpora pro děti a mládež
1.4.1.-podpora zdravého pojetí rodiny
1.4.2.2.-podpora aktivit seniory a osoby se zdravotním postižením (děti)
2 -Předkladatel:“ Okénko"
3 - Statutární zástupce organizace – jméno, adresa, telefon, e-mail:
Naděžda Štafová, Chomutovská 1415, 43801 Žatec, mob.722 506 241
Email: specskol.zatec@senam.cz
4 – číslo účtu, jméno banky
244579290/0300
5 - Celkové náklady na projekt: 40 000,-Kč
6 - Požadovaná částka – příspěvek od města Žatce:

20 000,-

Účel dotace(popište na co konkrétně fin. prostředky žádáte – co bude popř. ve smlouvě o příspěvku):
Finanční částka bude použita na nákup výtvarných, pracovních potřeb a na dopravu
související s projektem.

Část B – Popis projektu
1–Obsah a cíle projektu, cílová skupina

(popište váš projekt; uveďte, co projekt řeší a co vás vede k jeho realizaci, zejména jak
naplňuje cíle a opatření platného KP, popište cílovou skupinu, které je váš projekt určen
především, popište přínos vašeho projektu pro cílovou skupin)
Náš projekt opět navazuje na předchozí schválené projekty s cílem zapojit co nejvíce rodičů,
dětí a přátel školy a našeho sdružení „Okénko“.Chceme uskutečnit další tvořivé dílny, výlety,
pokračovat v poznávání města Žatce. Budou nás zajímat všechna hřiště, sportoviště, která
jsou zde vybudována, navštívíme je a zároveň si vyzkoušíme zda bychom také zvládli
sportovat. Seznámíme děti s různými druhy sportu. V dnešní době je potřeba rodičům a všem
zúčastněným ukázat, že se dá volný čas s dětmi strávit i jinak než v např. v supermarketech.
S námi zažijí aktivity na dětských sportovištích, hřištích ve městě i v okolí.
Chceme pokračovat a realizovat nový projekt, který naplňuje cíle komunitního plánování:
-volnočasové aktivity celých rodin
-podpora sdružení pro rodiče zdravotně postižených dětí
-podpora zdravě fungujících rodin
-podpora sítě občanských aktivit
Naším mottem je: Kdo sportuje nezlobí………….
Cíl projektu:
-spolupráce, komunikace, tolerance, vzájemná pomoc, nové informace a poznatky,
zkušenosti, socializace,
-obsah projektu vychází z koncepce a vzdělávacího programu mateřské školy speciální, cílem
je i zlepšení spolupráce rodičů s pedagogy
Cílová skupina:
-rodiče zdravotně postižení (sluchově atd.)
-děti zdravotně postižené
-děti z FOD a DD
-romské rodiny zdravotně postižené
-rodiny se slabší sociálně kulturní úrovní
2–plán realizace - časový harmonogram
(kdy bude nebo byl projekt zahájen, jaké má fáze a jak dlouho bude trvat)
Projekt je zahájenjiž v lednu a bude končit v prosinci roku 2015
Časový harmonogram:
Zimní sporty:
Leden:bruslení, lyžování, sáňkování, bobování, koulování, stavění sněhuláků
Účastníme se projektu „Sněhuláci pro Afriku“ –podporujeme pomoc dětem v Africe, které se
chtějí vzdělávat –stavíme sněhuláky společně s rodiči a kamarády, finanční výtěžek z akce je
na zaplacení přepravy kol, na kterých se africké děti dostávají do školy.
- společná návštěva rodičů a dětí v Solné jeskyni v Podbořanech 10 návštěv
Únor:
Kluziště a zimní stadion
O jarních prázdninách navštívíme zimní stadionv Lounech nebo v Chomutově
V Žatci návštěva kluziště na „ Šafaříkovce“- učíme se bruslit (bude-li mrznout)
Výlet:s rodiči a dětmi na zimní stadion v Chomutově nebo v Lounech
Tvořivá dílna: vyrábíme kolektivní práci koláž z textilu, papíru a pet víček s námětem
„Zimní sporty

Halové sporty: plavání, tenis, stolní tenis, badminton, házená, volejbal, košíková
Březen:- plavecký kurz v bazéně v Žatci 10 lekcí (děti se seznámí s prostředím plavecké haly
a se saunou)
Výlet s rodiči do plaveckého bazénu v Postoloprtech pod názvem „ Plaveme s bublinou“
Duben: návštěva sportovní haly na Severu, v Sokolovně
Sportovní dílna: hrajeme míčové hry s rodiči v tělocvičně ( kopanou, házenou,
přehazovanou- vhodné hry pro nejmenší)
Hledáme dětská hřiště ve městě Žatci na Jihu, v Podměstí, u Gymnasia, v Šafaříkově ul. a
zjišťujeme, zda existují i jiná hřiště………
Tvořivá dílna: vyrábíme s rodiči a dětmi dresy s logem našeho sdružení z textilu, textilních
barev atd.
Květen:
Hřiště „Mládí“
mapujeme sportoviště v nejbližším okolí, a to je hřiště Mládí, kde domluvíme návštěvu tohoto
sportoviště. Se správcem budeme rodiče i děti informovat o možných aktivitách na hřišti
Tvořivá dílna:
S rodiči a přáteli školy se sejdeme při výrobě makety sportoviště „Mládí“ a dalších sportovišť
a dětských hřišť, které vyrobíme z odpadového materiálu a z keramiky,
Červen:
- pomůžeme sdružení Učitelé pro Žatec s organizací „ Malé Olympiády“ a zároveň se i
zúčastníme.
Dopravní hřiště: učíme se jezdit na tříkolkách, odrážedlech a kolech, tak abychom mohli na
žateckou cyklostezku
Žatecké koupaliště: společně s rodiči a dětmi navštívíme žatecké koupaliště a zjistíme zda se
z nás stali zdatní plavci,( to již máme za sebou plavecký kurz)
Výlet s rodiči a dětmi: do Chomutova na Kamencovo jezero-spojeno s návštěvou
lesoparku.
Září:
On-line dráha pokusíme se na koloběžkách a odrážedlech projet cyklotrasu od uhelných
skladů až k On–line dráze u koupaliště
Říjen: učíme děti hrát kuličky (za hezkého počasí) a vyhlásíme soutěž v „Cvrnkání kuliček“a
na to navážeme návštěvou“ kuželkárny“ v Žatci, seznámíme se jak se hrají kuželky
Listopad-prosinec
Výlet s rodiči a dětmi na společné sáňkování, bobování na sáňkařské dráze na Klínech
v Krušných horách
3–udržitelnost projektu po dobu jeho trvání (zejména zajištění jeho financování
v následujících obdobích trvání projektu)
Náklady na projekt:
Pracovní a výtvarný materiál……………………………………………13 000,(papír, lepidla, barvy-vodovky, tempery ,prstové barvy ,atd. ,pastelky, keramická hlína,
glazury a další potřebný mater
Autobusová doprava a vstupné………………………………………… 16 000,Mzdové náklady…………………………………………………………..11 000,-

4 - způsob medializace projektu
Webové stránky
Noviny-Žatecké noviny, Týdeník města Žatce
Informační nástěnka na poliklinice
Informační nástěnka v MŠ
5 - konkrétní výstupy k hodnocení
(v bodech popište kritéria, podle kterých budete posuzovat, jestli projekt uspěl)
1. posouzení znalostí z tematických tvořivých dílen
2. přezkoušení znalostí hravou formou
3. počet zúčastněných dětí zdravotně postižených
4. počet dobrovolně zúčastněných rodičů
5. vyhodnocení výrobků
6. dotazník pro rodiče – spokojenost x nespokojenost

Část C – Prohlášení o pravdivosti údajů a bezdlužnosti, souhlas se
zveřejněním umožňující dálkový přístup
1 -Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
2 - Prohlašujeme, že ke dni 24.2.2015(datum podání žádosti o projekt) nemá naše organizace ani
její statutární zástupcežádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Žatec a jím zřízeným a
založeným organizacím.

3 – Svým podpisem dáváme souhlas ke zveřejnění žádosti způsobem umožňujícím dálkový
přístup (internetové stránky Města Žatce)

V ……………Žatci…………………………
dne:……24.2.2015………………………………………..

Jméno, podpis a razítko statutárního zástupce žádajícího subjektu:

Předkladatel projektu:

SRPŠ při MŠ speciální

Rozpočet projektu na rok 2015
Část 1.

Požadavek na finanční prostředky
od:
Město Žatec
1
Jiné město, obec
2
MŠMT
3
MZ
4
MV
5
MPSV
6
Mezirezortní rady vlády
7
Kraj
8
Úřady práce
9
Fondy zdrav. pojišťoven
10
Nadace zahraniční i
11
tuzemské
Sbírky
12
Sponzorské dary
13
Příjmy od klientů
14
Ostatní (uveďte jaké)
15
Celkové náklady
16

A

B

Rozpočet projektu na rok 2015
Neinvestiční (běžné)

Projekt v r. 2014

Celkem
20 000,-

Na projekt
celkem, pokud byl
realizován
12 000,-

20 000,-

12 000,-

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) podle nákladových položek

Část 2.

A

Nákladová položka

Náklady na
rok 2015

1. Provozní náklady celkem

29 000,-

20 000,-

13 000,-

4000,-

Na VV+PV

16 000,-

16 000,-

doprava

1.1. Materiál celkem

B

C

Požadavek na
Poznámka - slovní
město Žatec
komentář
pro rok 2015

z toho:

1.2. Energie celkem
1.3. Služby celkem (konkretizujte)

vstupné

z toho:

1.4. Cestovní náklady celkem
1.5. Telefony, poštovné
1.6. Jiné celkem (konkretizujte)

2. Mzdové náklady celkem
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců
celkem

11 000,-

0

9 350,-

z toho:

2.2. Ostatní osobní náklady celkem
- dohody o provedení práce
- dohody o pracovní činnosti
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění
celkem
Celkové náklady na realizaci
projektu

1 650,40 000,-

20 000,-

