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Tisková zpráva ze dne 9. 10. 2020
Obec
Valy
je
realizátorem
projektu
„Příměstský
tábor
–
obec
Valy“,
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007617, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.
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 byly realizovány příměstské tábory v letech 2018 – 2020. Tyto tábory se konaly
v době letních školních prázdnin pro děti ve věku od 6 do 15 let. Prostřednictvím projektu bylo
rodičům dětí účastnících se příměstského tábora umožněno lépe sladit pracovní rytmus s péčí o děti
a zlepšit tak svou pozici na trhu práce.
Doba „covidová“ ovlivnila také letošní příměstské tábory. V tomto roce proběhl jeden turnus od 13.
do 17. července a druhý v termínu 3. až 7. srpna. A přestože byla nastavena zvýšená hygienická a
protiepidemiologická opatření jako každodenní měření teploty, dezinfekce rukou a prostor
bažantnice a zákaz návštěv, a musel být omezen sociální kontakt dětí s okolím, o tábor byl zase
obrovský zájem.
Děti pobývaly hlavně venku v přírodě, sportovaly na hřišti, soutěžily a hrály táborové hry. Když pršelo,
vyráběly různé výrobky, pekly, modelovaly, malovaly a hrály deskové a společenské hry. Návštěvy
hasičů, policie a záchranky letos nebyla ministerstvem zdravotnictví doporučována, a tak se po
souhlasu rodičů šly děti vydovádět alespoň do městského bazénu. Na závěr týdne si všichni opekli
buřty a povídali si o tom, jak si tento tábor náramně užili.
Tímto rokem byl zakončen tříletý projekt „Příměstský tábor – obec Valy“. Již nyní připravujeme
realizaci na další dva roky z nového projektu. A protože zájem je veliký a stále stoupá, v obou
následujících letech budou pro děti připraveny rovnou tři turnusy. Doufejme, že už za „normálních“
podmínek.

