Název projektu: Příměstský tábor – obec Valy
Reg. č.: CZ.03.2.65/0.0./0.0./16_047/0007617

Tisková zpráva ze dne 24. 9. 2018
Obec Valy je realizátorem projektu „Příměstský tábor – obec Valy“, reg.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007617, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

č.

Cílem projektu je zajistit rodičům dětí školního věku 6 – 15 let péči o děti v pracovní době během
letních prázdnin, a to na příměstském táboře a omezit tak bariéry pro jejich uplatnění na trhu práce.
V rámci projektu budou realizovány příměstské tábory v letech 2018 – 2020. Tyto tábory se budou
konat v době letních školních prázdnin pro děti ve věku od 6 do 15 let. Prostřednictvím projektu bude
rodičům dětí účastnících se příměstského tábora umožněno lépe sladit pracovní rytmus s péčí o děti
a zlepšit tak jejich pozici na trhu práce.
KLÍČOVÁ AKTIVITA 1 - Přípravná fáze projektu
Součástí přípravy příměstského tábora bylo vybavení zrekonstruované budovy bývalé bažantnice,
která se stala základnou příměstských táborů. Byly nakoupeny společenské hry a sportovní vybavení
pro děti. Vedoucí tábora sestavil realizační tým a seznámil jej s obsahem pracovní náplně a
prostředím. Společně naplánovali konkrétní program pro děti zaměřený na poznávání přírody a
rozvoj schopností a dovedností v oblasti sportu.
KLÍČOVÁ AKTIVITA 2 - Realizační fáze projektu
V roce 2018 proběhl příměstský tábor ve dvou turnusech. Děti byly přijímány na základě přihlášek,
s rodiči byly uzavřeny smlouvy.
I. turnus proběhl ve dnech 9. - 13. července 2018.
Děti se každé ráno scházely od 7.15 hodin, v 8 hodin začal společný program. Děti nejvíce bavily hry
v lese, v blízkém okolí Bažantnice si vybudovaly svůj bunkr. V lese rozpoznávaly rostliny a stromy,
učily se, co je možné sníst a na co si dát pozor. Les čistily od věcí, které do něj nepatří a nalezený
odpad třídily.
Podle počasí chodila skupina na dětské a víceúčelové hřiště ve Valech hrát nejen různé míčové hry.
Absolvovaly plavecký výcvik v Městském bazénu a navštívily HZS v Mariánských Lázních. Bylo pro ně
zajištěno lezení na horolezecké stěně s instruktory.
Děti měly dále možnost malovat na tričko, společně vytvořily plakát s otisky rukou, při nepříznivém
počasí hrály řadu společenských her.
II. turnus proběhl ve dnech 6. - 10. 8. 2018.
Skupina denně nachodila průměrně 10 km, neboť se všude pohybovala pro příznivé počasí pěšky.
Děti se seznámily s prameny v okolí Valů, téměř všechny ochutnaly. Navštívily Obecní knihovnu ve
Valech, kde se zaměřily na rozpoznávání lesních bylin a plodin. Poté sbíraly lesní plodiny a upekly
z nich koláč. Byly na exkurzi u Městské policie v Mariánských Lázních a v Městském bazénu
absolvovaly plavecký výcvik a ani tato skupina nepřišla o možnost využít lezeckou stěnu ve Valech.
V průběhu tábora byl veden deník, do kterého samy děti zapisovaly ty nejhezčí zážitky.
V okolí bažantnice byl využit les pro různé hry. Proběhla zde krátká přednáška o tom, co do lesa
nepatří a o třídění odpadu. Děti stavěly bunkry, vyrobily ze společně nasbíraných přírodnin Hmyzí
hotel.
Oba turnusy se vydařily, děti i rodiče byli spokojeni a už nyní se těší na další roky.

