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Úspěch dětských klubů
Kam s dětmi, když je kapacita družiny plná?
Jak vyřešit „hlídání“ pro potomky v odpoledních hodinách, kdy výuka již skončila,
ale rodič má pracovní dobu do odpoledních
a mnohdy i podvečerních hodin? Jak pomoci
rodinám s dětmi skloubit rodinný a pracovní
život?
Těmto problematickým otázkám se postavily čelem
obce Dříteč a Srch, které se rozhodly situaci řešit. Navýšení kapacity klasické družiny nebylo možné, proto se
obě obce rozhodly jít cestou založení dětských klubů.
Ty měly v podstatě stejnou funkci jako družina a byly
určeny pro děti, které vzhledem k omezené kapacitě nemohly navštěvovat klasickou školní družinu. Kde však
vzít na provoz dětských klubů potřebné finance? I zde
se našlo řešení. Ve spolupráci s MAS Region Kunětické
hory bylo požádáno o finanční prostředky v rámci výzev
Prorodinná opatření II a Prorodinná opatření III z Operačního programu Zaměstnanost, obě žádosti uspěly
a projekty se zrealizovaly.

Dětský klub při ZŠ Dříteč
Dětský klub probíhal v prostorách ZŠ Dříteč od září
roku 2018 do června 2022, a to během celého školního roku od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 13:00 do
16:30, minimálně 20 hodin týdně. Ředitelka základní
školy paní Vacková doplňuje: „Někdy pracovní doba
rodičů začíná dříve než školní výuka a domácnosti se
potýkají s problémem, jak vyřešit hlídání dětí i v ranních
hodinách. Rodiče potřebovali odvézt nebo vyprovodit
potomky do školy dříve, ale děti neměly kde počkat na
začátek výuky. V tom jim pomohl dětský klub.“
Projekt byl podpořen v rámci 3. výzvy MAS Region
Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II, schváleny byly celkové uznatelné výdaje ve výši 751 945 Kč.
Finanční prostředky byly určeny zejména na úhradu
mzdových nákladů dvou pečujících osob, věnujících se
dětem. Část dotace pak byla použita i na nákup výtvarných prostředků, omalovánek, dětských knih, deskových her nebo sportovních potřeb. V rámci dětského
klubu se děti věnovaly pracovním a výtvarným činnostem, společně si četly, ale našel se čas i na odpočinkové

a rozvíjející aktivity. Při hezkém počasí potom chodily na
vycházky nebo využívaly obecní hřiště.

Klub pro děti zaměstnaných rodičů v Srchu
Dětský klub v Srchu fungoval při ZŠ Srch od září 2020
do června 2022. Projekt byl podpořen v rámci 8. výzvy
MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-III. Z celkových uznatelných výdajů projektu ve výši
936 445 Kč byly hrazeny zejména mzdové náklady pečujících osob. V Srchu navíc nabídly rodičům možnost
zajištění péče o děti i během letních prázdnin, kdy pořádaly v srpnu 2021 celkem dva příměstské tábory. Ředitelka ZŠ Srch paní Mgr. Tomanová k tomu doplňuje:
„Rodiče měli díky příměstskému táboru jistotu, že jejich
děti jsou řádně zaopatřené a nemuseli mít obavu, co
v době jejich nepřítomnosti dělají a mohli se věnovat
svému zaměstnání. Děti svůj volný čas trávily v kolektivu
svých vrstevníků, hrály si, komunikovaly mezi sebou, vytvářely přátelské vztahy … jejich program byl řízen tak,
aby se nenudily a aby se zdravě rozvíjela jejich osobnost.“
V rámci prvního turnusu si děti vyzkoušely vědecké
pokusy, luštily záhady nebo hrály na stopovanou. Uspořádala se i výprava za poznáním na naučnou stezku
okolo Srchu. Druhý „Výtvarný příměstský tábor“ byl
zaměřen na tvoření dětí netradičními výtvarnými technikami, které nejsou běžné v rámci výtvarné výchovy
ve škole. Příměstské tábory začínaly v 8:00 a končily
v 16:00 a setkaly se s velmi dobrou odezvou od rodičů.

Reference
Paní Hana na tísňovou péči
nedá dopustit:
"Kromě toho, že mám u sebe SOS
tlačítko 365 dní v roce, jsem s děvčaty
na dispečinku stále v kontaktu. Volají,
jak se mi vede. Popovídáme si na
Povídavé lince nebo mi připomínají
další důležité věci. Jsem díky nim stále
samostatná a mohu bydlet doma. Je
to velký vynález. Vůbec jsem netušila,
že něco takového může být."

Kontakty
800 603 030
poptavka@andelstrazny.eu

www.andelstrazny.eu
Registrovaná sociální služba podle
ust. §41 zák. č. 108/2008 Sb., IČ. 02771527

Podporují nás

SOS

TLAČÍTKO
Jistota a bezpečí
v každé chvíli
NONSTOP pomoc v celé ČR

Jak služba funguje?
1

2

3

4

Klient má u sebe
monitorovací zařízení
s SOS tlačítkem.
Zařízení je napojeno na
NONSTOP dispečink
Anděla Strážného.
Doma i venku, při
zhoršení zdravotního
stavu nebo napadení,
klient zmáčkne SOS
tlačítko, které ho spojí
s dispečerem.
Dispečer vyhodnotí
situaci a vyšle ke
klientovi potřebnou
pomoc - kontaktní
osobu, výjezdovou
službu nebo přímo
záchrannou službu,
policii nebo hasiče.

Mobilní tísňová péče

Domácí tísňová péče

TIPEC - náramek

NOVO - náramek a základna

Zařízení pro klienta:

ZDARMA

Cena zařízení pro klienta:

NA DOTAZ

Měsíční poplatek
za službu

450 Kč
SOS tlačítko
Automatická detekce pádu
íc
Detekce nízké aktivity
1. měs
A
M
R
ZDA
GPS lokalizace
Stálá telefonní dostupnost
Geofencing - zónové monitorování

Hodinky

Měsíční poplatek
za službu

450 Kč
SOS tlačítko
íc
1. měs
MA
R
Detekce nízké aktivity
A
D
Z
Vodotěsný náramek (16 g)
Stálá telefonní dostupnost
Záložní zdroj energie

Dále vám zajistíme
Zařízení pro klienta:

ZDARMA
Měsíční poplatek
za službu

350 Kč

SOS tlačítko
GPS lokalizace
Stálá telefonní dostupnost

íc
1. měs
A
M
R
ZDA

Kontrolu zdravotního stavu
Povídavou linku - můžete si s námi
popovídat, čas pro vás máme
Připomínání léků a dalších událostí
Individuální nastavení služby
Pomoc s žádosti o příspěvek na péči
Pomoc s vyhledáním návazných
služeb

