Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu
na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži
„Obec přátelská rodině“

Obec:

Město Kojetín

Vyplňte název obce.

Ulice:

Masarykovo náměstí

PSČ:

752 01

Telefon:

581277402

E-mail:

j.palenikova@radnice.kojetin.cz

Číslo bank. účtu:

19-188309339/0800

Doba realizace
projektu (od – do):

01.01.2011 – 31.12.2011

č.p.:

20

č.o.:

Vyplňte kontaktní údaje žadatele o dotaci a dobu realizace projektu.

Starosta/ka / primátor/ka
Jméno a příjmení:

Ing. Jiří Šírek

Telefon:

581277401

E-mail:

j.sirek@radnice.kojetin.cz

Vyplňte kontaktní údaje statutárního orgánu příjemce dotace.

Starosta/ka / primátor/ka potvrzuje, že projekt schválil/a a doporučil/a k předložení
a potvrzuje pravdivost uváděných údajů:

Dne:25.2.2011

Podpis a otisk razítka

1

1.

Popis projektu

1.1 Název projektu: „ Kojetín - šťastný domov“

1.2 Požadovaná částka

Požadovaná částka (výše dotace)

535 000

Kč

1.3 Obsah projektu

Maximálně 10 řádek: shrňte informace o (a) cíli projektu, (b) cílové skupině (skupinách) a (c) hlavních
aktivitách. Uveďte, jestli se jedná o samostatný projekt, nebo se jedná o součást velkého projektu.
Cílem projektu je zvýšení kvality života rodin ve městě a v jeho místních částech, rozvoj a zkvalitnění
prorodinných aktivit, včetně zkvalitnění zázemí pro jejich nabídku. Cílovými skupinami jsou rodiny
s dětmi, děti, mládež, rodiče, senioři.
V rámci projektu budou realizováno 5 trvalých opatření a 4 hlavní aktivity: dovybavení klubovny
sloužící pro přednáškovou a rukodělnou činnost; dovybavení klubovny pro setkávání rodin s dětmi,
včetně handicapovaných dětí; sportovní náčiní pro OV Kovalovice; mobilní zvuková technika pro
ozvučení venkovních ploch při konání venkovních akcí s prorodinnou tematikou; úprava grafiky
webových stránek města - webová stránka „Obec přátelská rodině“. Aktivity – společenské akce:
„Rodinné oddechové hry“, „Kojetín – šťastný domov“, „Tábor pro děti ze znevýhodněného sociálního
prostřed – Společný svět 2011“ a „Za pohádkou do Popůvek“. Jde o samostatný projekt, sestavený
z dílčích aktivit.
1.4 Cíle

Maximálně 10 řádek. Popište cíle aktivit, které mají být realizovány – cílový stav.
Trvalá opatření - dovybavení kluboven, pořízení sportovního náčiní pro OV Kovalovice a pořízení
mobilní zvukové techniky pro ozvučení venkovních ploch - cílový stav: vytvoření optimálních podmínek
a zázemí pro nabídku prorodinných aktivit.
Grafické zpracování webových stránek města vč. vytvoření vlastní webové stránky „Obec přátelská
rodině“ - cílový stav: poskytování informací o projektu a jeho jednotlivých aktivitách; ucelená nabídka
akcí, pořádaných ve městě nejrůznějšími organizacemi, vhodných pro rodiny s dětmi, děti, mládež,
rodiče, seniory. Společenské akce - cíle: upevnění vazeb v rodině, vzájemné poznávání – úcta
k rodičům a prarodičům, k přírodě, navazování sociálních vazeb s jinými rodinami, seznámení s místy ve
městě, která mohou rodiny navštěvovat o volném čase, bezkonfliktní spolupráce národnostních menšin
s majoritní společností.
1.5 Průběh aktivit

Ke každé aktivitě uveďte: název, podrobný popis, metodiku (pokud je to relevantní), specifikujte vlastní
úlohu v projektu. Dále uveďte seznam cílových skupin a odhadovaný počet osob, jimž projekt
prospěje.
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Navrhněte časový plán aktivit (harmonogram), který musí poskytovat úplný přehled o přípravě a
realizaci každé aktivity.

Trvalá opatření:
1) Dovybavení klubovny sloužící pro přednáškovu, zájmovou a rukodělnou činnost
Město Kojetín má ve svém vlastnictví víceúčelovou klubovnu na nám. Dr.E.Beneše 3, která slouží
pro pořádání různých společenských a vzdělávacích akcí, především však pro klubovou činnost.
Město chce nabídnout prarodičům, rodičům a jejich dětem možné alternativy smysluplného aktivního
využití volného času právě v těchto prostorách. Za tímto účelem zakoupí do klubovny 8 nových stolů,
32 židlí a 1 skříň v celkové hodnotě 139 948 Kč. Tuto klubovnu o kapacitě 32 osob budou mít
k dispozici po celý kalendářní rok organizace zabezpečující prorodinné aktivity ve městě ( Dům dětí,
Městské kulturní středisko, Centrum sociálních služeb, Charita Kojetín, Alfa Handicap). Předpokládaný
počet osob, jimž projekt prospěje 45 osob týdně
Časový plán pořízení:
duben 2011
– výběr dodavatele
duben - květen 2011 – zakoupení nábytku
květen 2011
– předání do užívání
2) Dovybavení multifunkční klubovny
Druhá klubovna, kterou má ve vlastnictví Město Kojetín a kterou za poslední tři roky využívají mimo
dětí ze zájmových kroužků také maminky s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené, je umístěna
v budově Domu dětí a mládeže na ulici Sv.Čecha 586. Je to místo, kam si zvykly chodit také rodiny
s handicapovanými dětmi. Pro vytvoření optimálních podmínek pro tato setkávání bude zakoupeno do
klubovny sportovní náčiní, nábytek a elektrotechnika v celkové výši 140 936 Kč. Předpokládaný
počet osob, jimž projekt prospěje - 200 osob týdně. Cílová skupina – maminky s dětmi na mateřské a
rodičovské dovolené, handicapované děti, děti navštěvující zájmové kroužky.
Časový plán pořízení:
duben 2011
– výběr dodavatelů
duben - květen 2011 – zakoupení vybavení
květen 2011
– předání do užívání
3) Sportovní náčiní pro OV Kovalovice
V místní části Kovalovice dobře pracuje Osadní výbor (OV), který ve spolupráci s Tělovýchovnou
jednotou Sokol Kovalovice (TJ) organizuje téměř všechny volnočasové aktivity v této místní části. OV
i TJ Sokol se zapojili do projektu „Kojetín-šťastný domov“ a budou nejen v letošním roce organizovat
sportovní akce se zapojením celých rodin - s důrazem na posílení mezigeneračního soužití. Za tímto
účelem Město Kojetín zakoupí sportovní náčiní – stůl pro stolní tenis vč. vybavení, pálky, míčky,
fotbalový, basketbalový a volejbalový míč, síťky na košíkovou, síť na míče, pumpičku.
Cílová skupina – rodiny s dětmi, děti, mládež. Předpokládaný počet osob, jimž projekt prospěje cca
500 za rok. Celkové náklady - 7.530,--Kč.
Časový plán pořízení:
duben – květen 2011 – nákup sportovního náčiní
duben 2011
– předání do užívání
4) Mobilní zvuková technika pro ozvučení venkovních ploch
Město Kojetín organizuje ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě každoročně několik aktivit
s prorodinnou tematikou, které se konají na veřejném prostranství, na hřištích, či ve volné přírodě. Ke
kvalitnímu ozvučení těchto akcí, mezi než patří např. Vodění medvěda, Stavění a Kácení mája, Za
pohádkou do Popůvek, Vítání léta, Dětský den, Broučkový pochod, Rozsvěcování vánočního
stromečku…, přispěje zakoupení mobilní zvukové techniky. Město Kojetín zakoupí: 2 ks dvoupásmové
reproboxy, 1 ks mixážní pult, 2 ks reproduktorový stojan, 1 kompletní sestava kabelů 230V , 1ks multipárový
kabel 30m, 1ks přepravní profesionální kufr, mikrofonní set (2 ks), 1 ks nůžkový, přenosný altán, 3x3 m vše

v celkové výši 118.320,--Kč. Tyto budou zapůjčovány k ozvučení
výše uvedených akcí.
Předpokládaný počet osob, jimž projekt prospěje - 3.200. Cílové skupiny : rodiny s dětmi, děti,
mládež, senioři.
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Časový plán pořízení:
březen 2011 – oslovení dodavatelů
duben 2011 – nákup mobilní zvukové techniky
duben 2011 – předání do užívání
5) Grafická úprava webových stránek města
Prostřednictvím grafické úpravy webových stránek města vznikne samostatná stránka pro projekt, kde
přes logo Obec přátelská rodině budou umístěny informace o projektu, jeho jednotlivých aktivitách,
harmonogramu. Dále zde budou průběžně zveřejňovány aktuální informace o akcích s prorodinnou
tematikou i o dalších společenských akcích ve městě, vhodných pro rodiny. O pravidelnou aktualizaci
stránek bude pečovat Městské kulturní středisko, kde se schází veškeré informace o kulturních a
sportovních akcích ve městě. Cílové skupiny : rodiny s dětmi, děti, mládež, senioři. Předpokládaný
počet osob, jimž projekt prospěje : informace budou dostupné všem obyvatelům, kteří mají přístup
k IT technologiím. Grafická úprava webových stránek bude realizována na náklady města.
Časový plán pořízení:
březen 2011 - grafická úprava webových stránek
březen 2011 – spuštění webové stránky

Společenské akce
1) Rodinné oddechové hry

___________________________________________________________________
Motto: „Věnujme svým dětem čas dokud je čas “ - akce realizované na základě objednávky města
Domem dětí a mládeže Kojetín:
Cíl:
- posílení mezigeneračních rodinných vazeb
- nabídnout rodinám možné alternativy smysluplného, aktivního využití společného volného času
- zábava, relaxace, rozvoj motoriky, kreativity, společné aktivity-týmová souhra, upevnění vazeb
v rodině, vzájemné poznávání-úcta k rodičům a prarodičům, upevňování rodiny jako celku
- navázání sociálních vazeb s jinými rodinami
- seznámení se s místy, organizacemi, které mohou rodiny navštěvovat o volném čase- aktivity
proběhnou na různých místech v Kojetíně a přilehlých částech( hřiště, sportoviště, blízký krytý
bazén, oddechové zóny, Květná a Podzámecká zahrada v blízkém Kroměříži..)
- upevňování pocitu sounáležitosti všech věkových generací prostřednictvím nabídky kulturního
programu (společně aktivně prožitý čas se seniory v centru sociálních služeb má preventivní funkci
před sociální izolací seniorů - navazování nových přátelských kontaktů)
- zvýšit povědomí rodin z Kojetína a místních částí Kovalovic a Popůvek o projektu „Obec přátelská
rodině“, setkávání rodin, rodinných příslušníků s představiteli města
Účastníci:
Pro dvoučlenné týmy z Kojetína, Popůvek a Kovalovic ( dospělý + dítě) jsou připraveny jednotlivé
aktivní dny.Týmy jsou složeny z dospělé osoby - rodič nebo prarodič nebo jiný rodinný příslušník
starší 18 let + dítě od 0 do 15 let (včetně).
Na jednotlivé aktivity se dospělý člen týmu může vyměnit s jiným dospělým rodinným
příslušníkem. Jedna rodina může mít 2 a více týmů ( dle počtu dětí v rodině). Do her jsou
zapojeny i děti s handicapem - hry jsou upraveny dle jejich možností.
Předpokládaný počet osob, jimž projekt prospěje – 400.
Celkové předpokládané náklady: 59.150,-- Kč
Kategorie :
I. věk dítěte 0-3 roky
II.. věk dítěte 4-6 let
III. věk dítěte 7-11 let
IV. věk dítěte 12-15 let
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Systém hry:
- Rodinné týmy se přihlásí do soutěže vyplněním přihlášky a registrací na DDM Kojetín,
Sv.Čecha 586, Kojetín od 14.2.2011 do 18.2.2011, získají hrací kartu a vstupní modrou
samolepku.
- Na níže uvedených akcích získává tým ( dospělý + dítě) samolepku
a) MODRÁ – za účast na akci
b) ČERVENÁ – za kreativitu týmu
c) ZELENÁ - za sportovní výkony, umožní-li to akce
Aktivity jsou organizovány tak, aby si je rodiny užily a měly zde i prostor pro vlastní kreativitu a
rozvoj.
Realizátorem Rodinných oddechových her je Dům dětí a mládeže ( DDM). Na programu se
podílí Městské kulturní středisko ( MěKS) a Centrum sociálních služeb (CSS), v úzké spolupráci
s Osadním výborem Popůvky a Kovalovice, Hasičským sborem Popůvky a Tělovýchovnou
jednotou Kovalovice.
Harmonogram:
Únor
Jednodenní výlet na hory – lyžování, sáňkování, rodinná zábava ( DDM)
„ Rodina v pohybu “ – vyhlášení výtvarné a foto soutěže (DDM)
Tvořivá dílna - batikování triček (DDM)
„Karnevalový rej“ Popůvky – dětský maškarní karneval (HS Popůvky)
„Dětský karneval Kovalovice“ – dětský maškarní karneval ( TJ Sokol Kovalovice)
Březen
„Čvachtanda“ – společné aktivity na krytém bazéně (DDM)
„Strašidýlka“ - dětský karneval v Kojetíně ( MěKS)
„ Jarní rodinný ples “ - ples pro rodiny s dětmi ( DDM)
„Zpívá celá rodina“ – klubové odpoledne (DDM)
Květen
„ Den záchranářů “ na HZS Olomouckého kraje - stanice Kojetín (HZS +DDM)
„ Sportovní den „ – sportování pro celou rodinu (DDM)
„Výlet vláčkem motoráčkem“ – za zvířátky do Podzámecké zahrady v Kroměříži (DDM)
„ Za pohádkou do Popůvek“ - den plný zábavy a dobrodružství (HS Popůvky)
Červen
„ Vítání léta s pohádkou„ - ( MěKS)
„ Človíček“ (Divadélko Tramtárie) – divadelní představení se zábavným programem pro celou
rodinu ve víceúčelové klubovně na Dr.Beneše 3 ( DDM)
„ Dětský den v Kovalovicích“ – akce pro rodiče s dětmi ( TJ Sokol Kovalovice)
19.6.2011

„ Rodinné olympijské hry“ – slavnostní vyhodnocení a ukončení „Rodinných
oddechových her“ s vyhlášením vítězů výtvarné a foto soutěže
Hodnocení : rodiny s největším počtem samolepek budou vyhodnoceny a odměněny na závěrečné
akci.
Odměny:
rodinné vstupné do Aqua parku, do ZOO, BONGA, upomínkové předměty, sladkosti….
Vyhodnocení :
proběhne na závěrečné akci v neděli 19.června 2011
Více informací viz. příloha.
2) „Kojetín – šťastný domov“
___________________________________________________________________________
akce realizované na základě objednávky města Městským kulturním střediskem Kojetín:
Do této části projektu je zařazena řada aktivit, určených rodinám s dětmi, dětem, mládeži a seniorům.
Město bude níže uvedené aktivity realizovat prostřednictvím Městského kulturního střediska.Cílem
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těchto aktivit je upevňování pocitu sounáležitosti všech věkových generací prostřednictvím nabídky
kulturního programu (společně aktivně prožitý čas , navazování nových přátelských kontaktů,
prevence sociálního vyloučení).
Předpokládaný počet osob, jimž projekt prospěje - 3.200.
Celkové předpokládané náklady : 39.116,--Kč.
Březen:
- Vodění medvěda – Masopust – průvod masek městem za doprovodu hudby,sokolská
zahrada, počátek velikonočního půstu - obnovení kulturních tradic ,
- Dětský karneval na téma Strašidýlka – zábavné odpoledne plné hudby a soutěží - pro děti,
jejich rodiče a prarodiče – sál Sokolovny
Duben:
- Pohádková babička – akce pro babičky a vnoučátka, čtení pohádek, soutěž s veršem,
vyhodnocení – víceúčelová klubovna Dr.E.Beneše
- Zpívání pro radost a přátelství – písničkou od dědečků a babiček k vnoučátkům – návrat
k lidové písni jako tmelícímu prvku rodin – akce zaměřena na seniory a jejich nezastupitelné
místo v rodině prostřednictvím písně – 1. část - víceúčelová klubovna Dr.E.Beneše
Květen:
- Stavění mája – zábavné odpoledne s postavením májky, vystoupením masek a hudebním
doprovodem – sokolská zahrada, obnovení kulturních tradic, zapojení rodin do přípravy
maškarního průvodu
- Kácení mája – zábavné odpoledne s kácením májky, vystoupením masek a hudebním
doprovodem - sokolská zahrada, obnovení kulturních tradic, zapojení rodin do přípravy
maškarního průvodu
Červen :
– Vítání léta s pohádkou (děti a rodiče)- bohatý zábavný program – nádvoří Vzdělávacího a
informačního centra
Červenec:
– Mejdan v trávě u Loděnice – zpívání s kytarou a harmonikou- - areál Loděnice na břehu řeky
Moravy - soutěže pro rodinné týmy
– Jízda na lodích po Moravě – projížďka na lodích Věrovany – Kojetín – rodinné posádky, po
dojezdu zábavný program v areálu Loděnice
Září:
– Loutkové divadlo pro děti a jejich prarodiče ve víceúčelové klubovně
Říjen:
- Den seniorů - společenské odpoledne s mezigeneračními soutěžemi, hudbou a kulturním
programem - „Seniorům s láskou“
- Zpívání pro radost a přátelství – písničkou od dědečků a babiček k vnoučátkům – návrat
k lidové písni jako tmelícímu prvku rodin – akce zaměřena na seniory a jejich nezastupitelné
místo v rodině prostřednictvím písně – 2. část
Listopad:
- Rozsvícená vánočního stromečku – slavnost na zahájení adventu na Masarykově
náměstí
Prosinec:
– Vánoční jarmark na Masarykově náměstí – obnovení kulturních tradic
Více informací viz. příloha
3) Tábor pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí - „Společný svět 2011“
Akce realizovaná Městem Kojetínem – prostřednictvím odboru sociálních věcí Městského úřadu Kojetín
Cíl:
Město Kojetín se snaží věnovat pozornost rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí. Projektu
„Společný svět 2011“ se budou účastnit děti pocházející z rodinného prostředí, které nezabezpečuje
dostatečné podmínky pro rozvoj jejich tělesných a duševních schopností a mravního vývoje. Projekt se
snaží naučit děti a jejich rodiče trávit společně volný čas, upevňovat vazby v rodině, snaží se nabídnout
jim aktivity, které budou moci využít do budoucna. Dopad projektu je sledován dlouhodobě na celou
rodinu. Projektu se budou účastnit také strážníci Městské policie Kojetín a příslušníci Policie ČR. Také
tyto složky se s dětmi a rodiči ze znevýhodněného sociálního prostředí při práci často setkávají.
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Cílová skupina: Děti ve věku od 7-13 let a jejich rodiny
Hlavní aktivity: Prioritami, na které bude kladen důraz během celého pobytu dětí v projektu
„Společný svět 2011“ bude především utužení vztahů v rodině – k sourozencům, rodičům i
prarodičům a také k vrstevníkům. Dále bude kladen důraz na zapojení dětí do sportovních aktivit,
seznámení se základními tábornickými dovednostmi, pocvičení hygienických návyků, zásad
společenského chování. Rodičům a prarodičům bude na táboře vyhrazen jeden návštěvní den. Pro
rodiče a prarodiče společně s dětmi budou přichystány různé soutěžní aktivity – vědomostní i
sportovní.
Rámcový program: Celotáborová hra „ Za zvířaty na kontinent“
-

-

-

děti budou po příjezdu rozděleny do družstev a bude jim vysvětlena táborová hra, způsob
bodování, jak si mají nakupovat zvířata do své ZOO, apod.
každý den se ocitnou na jednom z 6 kontinentů. Kontinenty jsou zastoupeny vždy 4 zvířaty,
které zde žijí. Např. v pondělí budou v Africe. Děti za získané body v tomto dni mají možnost
nakoupit si do své ZOO zvířata, která na tomto kontinentě žijí. Zvířata mají hodnoty od
jednoho bodu do čtyř bodů.
oddíly dostanou papír o velikosti A2, na který si nakreslí pastelkami plán/mapu ZOO (zázemí
pro zvířata). Do této mapy budou děti v průběhu tábora lepit zvířata, která si budou moci
koupit za získané body v připravených soutěžích.
celotáborovou hru vyhrává ten oddíl, který bude mít nejlepší plán ZOO (hodnotit 4 vytvořené
plány ZOO budou vedoucí oddílů na konci týdne).
oddíly si první den také zvolí své kapitány, kteří vylosují barvu oddílu a název (Orli , Tygři,
Delfíni, Klokani).
páteční pobyt na táboře bude vyhrazen pro návštěvy rodičů účastnících se dětí. Také soutěže
budou připraveny pro děti a jejich rodiče, aby měli společné zážitky a podpořil se tak vzájemný
vztah rodič-dítě. Rodičům bude možnost návštěvy nabídnuta již při přihlašování dětí na tábor,
také s informacemi o vlakovém spojení do místa tábora. Předem tedy bude organizátorům
tábora známo, kteří rodiče svou návštěvu přislíbí.

Předpokládaný počet osob, jimž projekt prospěje – 40 ( děti a jejich rodiče)
Celkové předpokládané náklady, hrazené z projektu: 20.000,-- Kč
Harmonogram:
duben – červen 2011 – organizační zajištění tábora
1.-7. srpna 2011 – realizace tábora
srpen – září 2011 – vyúčtování tábora, závěrečná zpráva
4) Za pohádkou do Popůvek

V místní části Popůvky je velmi aktivní Osadní výbor a Hasičský sbor Popůvky, jejichž činnost je mimo
jiné zaměřena také na prorodinné aktivity, které se v této místní části těší velkému zájmu obyvatel.
V rámci projektu budou realizovat akci pro rodiny s dětmi s názvem „ Za pohádkou do Popůvek“. Bude to
den plný her, soutěží a pohádkových bytostí, kde soutěžícími budou tentokrát převážně rodinné týmy.
Počet osob, jimž projekt prospěje – 70 ( děti a jejich rodiče)
Celkové předpokládané náklady, hrazené z projektu: 10.000,-- Kč
Harmonogram:
květen 2011 – realizace aktivity „ Za pohádkou do Popůvek“
1.6 Publicita projektu

Maximálně 10 řádek. Podrobněji popište způsob informování veřejnosti o realizovaných aktivitách.
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Publicita projektu bude zabezpečena prostřednictvím webových stránek města, kde přes logo Obec
přátelská rodině budou umístěny informace o projektu, jeho jednotlivých aktivitách, harmonogramu.
Dále zde budou průběžně zveřejňovány aktuální informace o akcích s prorodinnou tematikou i o
dalších společenských akcích ve městě, vhodných pro rodiny. O pravidelnou aktualizaci stránek bude
pečovat Městské kulturní středisko, kde se schází veškeré informace o kulturních a sportovních akcích
ve městě. Prostřednictvím regionálního tisku a Kojetínského zpravodaje budou zveřejňovány rovněž
informace o jednotlivých aktivitách projektu. Budou zpracovány letáčky, které budou distribuovány do
všech rodin. Na veřejně přístupných místech budou vylepeny plakátky s informacemi o projektu. Do
publicity byli zapojeni také studenti gymnázia, kteří prováděli ve městě anketu na toto téma .
1.7 Prosazování veřejného zájmu

Maximálně 10 řádek. Podrobněji popište zapojení občanů do rozhodování o projektu.
Na zpracování projektu se podíleli členové Komise pro komunitní plánování a péče o rodinu, členové
Osadních výborů Popůvky a Kovalovice, ředitelé organizací ve městě, zabývajících se pořádáním
kulturních, společenských a sportovních akcí. Při tvorbě projektu se vycházelo také z výsledku
sociodemografické analýzy, která byla ve městě realizována v roce 2008, ze které vyplynul požadavek
na rozšíření nabídky aktivit s prorodinnou tematikou. Občanům města bude umožněno vyjádřit svůj
názor k připravovanému projektu „ Společný svět 2011“ v anketě uveřejněné na internetových stránkách
města Kojetín.

2. Zajištění realizace projektu
2.1 Realizátor projektu (osoba odpovědná za realizaci projektu)

Jméno a příjmení:

Bc. Hana Rohová

Funkce:

referent odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín

Odborná způsobilost:

vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast školství a veřejnou správu

2.2 Osoby podílející se na realizaci projektu

Jméno a příjmení

Funkce

Marie Beránková

ředitelka Domu dětí a mládeže

Bc. Blanka Laboňová

ředitelka Centra sociálních
služeb Kojetín

Hana Svačinová
Bc. Petra Rozehnalová

ředitelka Městského kulturního
střediska
referentka odboru sociálních
věcí MěÚ Kojetín

Odborná způsobilost
dlouholetá zkušenost s realizací
projektů – organizace celostátních
soutěží
dlouhodobá zkušenost
s aktivizačními programy pro seniory,
s realizací projektů
realizace projektů – Krajská divadelní
přehlídka, Kojetínské hody apod.
pětileté zkušenosti v práci s dětmi

Uveďte konkrétní náplň činnosti jednotlivých osob, uvedených v tabulce.
Marie Beránková – zabezpečení „Rodinných oddechových her“, spolupráce při nákupu vybavení
multifunkční klubovny, spolupráce při akcích „Za pohádkou do Popůvek a při pořízení sportovního
náčiní pro Osadní výbor Kovalovice
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Bc. Blanka Laboňová - spolupráce při nákupu vybavení klubovny na Dr.Beneše 3, organizace ve
spolupráci s MěKS - Dne seniorů, Zpívání pro radost

Bc. Petra Rozehnalová – organizace Tábora pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí „Společný svět 2011“
Hana Svačinová – zabezpečení společenských aktivit - „Kojetín – šťastný domov“, aktuálnosti
webových stránek, spolupráce při nákupu mobilní zvukové techniky

Dalšími osobami, podílejícími se na realizaci projektu jsou předsedkyně Osadního výboru Popůvky pí.
Michaela Tejchmanová, předsedkyně Osadního výboru Kovalovice pí. Petra Skřipcová a velitel
Hasičského sboru Popůvky Jan Krejsa.
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