Název projektu: Jachtařský příměstský tábor na přehradě Seč
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007257

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost
Tisková zpráva
Yachtclub Pardubice, z.s. je realizátorem projektu s názvem „Jachtařský příměstský tábor na
přehradě Seč“, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007257, financovaného
z Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem projektu je zajistit rodičům předškolních dětí a dětí 1. stupně základní školy péči o děti
v pracovní době během školních prázdnin, a to formu účasti na jachtařském příměstském táboře na
přehradě Seč a omezit tak bariéry pro jejich uplatnění na trhu práce.
V rámci projektu budou realizovány jachtařské příměstské tábory v letech 2018–2020 v území MAS
Železnohorský region na přehradě Seč v areálu Yachtclubu Pardubice, z.s. v části Ústupky. Tyto
tábory se budou konat v době školních prázdnin pro děti 1. stupně základní školy a předškolní děti.
Prostřednictvím projektu bude rodičům dětí účastnících se příměstského tábora umožněno lépe sladit
pracovní rytmus s péči o děti a zlepšit tak jejich pozici na trhu práce.
Projekt je zaměřen na realizaci dvou hlavních aktivit:
1 Příprava příměstského tábora
Součástí přípravy příměstského tábora bude zajištění materiálového vybavení a metodická příprava
postupů pro práci s dětmi v průběhu příměstských táborů.
2 Realizace příměstských táborů
Tábor proběhne ve dvou týdenních turnusech během letních prázdnin. Za celou dobu realizace
projektu bude realizováno 6 turnusů příměstského tábora. Jeden turnus odpovídá jednomu týdnu
(pondělí až pátek od 7:00 do 17:00). Tábor je určen pro předškolní děti (6-7 let), žáky prvního stupně
základní školy s trvalým bydlištěm rodičů či osob pečujících o dítě v území MAS Železnohorský
region. Realizační tým projektu, který bude zajišťovat práci s dětmi, bude složen z členů Yachtclubu
Pardubice, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi a mládeží. Vedoucí realizačního týmu bude
dlouholetý trenér jachtařského klubu, který má dlouholeté zkušenosti a to jak v podobě krátkodobých
aktivit (pravidelné tréninky v letním a zimním období) tak s aktivitami v rámci pobytových táborů
pořádaných Yachtclubem Pardubice. Své zkušenosti budou začínajícím jachtařům předávat také mladí
členové Yachtclubu, kteří již znají základy jachtingu a aktivně závodí na různých lodních třídách v
České republice i v zahraničí. Vzhledem k aktivitám na vodě, bude součástí týmu i pracovník
vyškolený v rámci Hladinové záchranné služby, realizačnímu týmu bude k dispozici motorový člun.
V rámci programu každého příměstského tábora bude, postupně během dopoledních a odpoledních
bloků praktické a teoretické přípravy, dětem vysvětlena příprava lodě pro plachtění, základy
pravidel jachtingu, základy pravidel pro pohyb lodí na vodě, informace o bezpečnosti pohybu
s lodí na vodě. Součástí aktivit budou také doplňkové sporty a hry.
Příměstské tábory budou provozovány v prostorách sportovního centra v areálu Yachtclubu Pardubice
v blízkosti vodní plochy přehradní nádrže Seč s prostorem pro práci s dětmi v průběhu teoretické
přípravy a pro případ nepříznivého počasí. Centrum je vybaveno sociálním zařízením.
Pro aktivity projektu je z OPZ vyčleněna částka 500 225 Kč.
Cena tábora je pro podpořené osoby stanovena pouze ve výši nákladů na stravování – 450 Kč.
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 9. 2020.
Termín příměstských táborů v roce 2018: 30. 7. 2018 – 3. 8. 2018 a 6. 8. 2018 – 10. 8. 2018.
Bližší informace k dispozici na stránkách Yachtclubu Pardubice , z.s.: www.ycpardubice.cz.

