Svět Fantazie:

Prázdniny s Fantazií
Případová studie popisuje dobrou praxi při přípravě
a průběhu projektu Prázdniny s Fantazií, který
realizuje Svět Fantazie, z.ú. s podporou Operačního
programu Zaměstnanost v rámci IP 2.3. Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje, výzvy
Místní akční skupiny Česká Kanada.

Cíle projektu
Projekt se zaměřuje na pomoc rodičům v péči o děti do
15 let v období letních a jarních prázdnin formou nepobytových táborů, čímž pomáhá slaďovat jejich rodinný a pracovní život. Projekt vznikl jako jeden dílek promyšleného
konceptu a doplňuje se s dalšími projekty realizátora.
Další projekty se zaměřují na zaměstnávání znevýhodněných osob prostřednictvím tvorby nových pracovních míst
a zajištění pracovního asistenta pro tyto pracovníky. Společným cílem těchto doplňujících se projektů je zajistit údržbu
a provoz areálu, v němž probíhají letní tábory.
Z hlediska území se projekt soustřeďuje na území Jindřichohradecka, zejména pak na okolní obce, kde je limitovaná
nabídka letních táborů.
Při přípravě a realizaci projektu využíval realizátor zkušenosti z předchozích let, kdy organizoval letní tábory bez
finanční podpory v omezeném rozsahu. Výhodou využití
podpory z veřejných zdrojů je také možnost účasti na letních táborech i pro děti ze sociálně slabších poměrů.

● Zajištění dopravy na tábor a z tábora pro děti s využitím linkového autobusu pod dohledem doprovodné osoby.
● Sladění provozní doby tábora s pracovní dobou největších
podniků v okolí od 6:15 do 18:15.
● Využití atraktivního prostředí Houbového parku, který realizátor provozuje. Jde o naučně zábavní park vybudovaný podle holandského vzoru a určený primárně pro rodiny s dětmi.
● Spolupráce s organizacemi pracujícími s dětmi s hendikepy.
Přijímání dětí s nějakým typem postižení, zejm. děti s autismem, realizace turnusu pro děti s postižením.

Stěžejní aktivitou je organizace příměstských táborů
v období jarních a letních školních prázdnin po dobu tří
let. V období jarních prázdnin je organizován jeden týdenní běh, v období hlavních letních prázdnin pak vždy
5 týdenních běhů.

Obsah podpory účastníků projektu
● Tematicky zaměřené týdenní turnusy táborů vždy pro 15–20
dětí pod vedením kvalifikovaných vedoucích. Podle tématu
je využívána spolupráce s dalšími místními organizacemi a institucemi (místní statek, policie ČR, Hasičský záchranný sbor,
jezdecký klub).

Přínos spolupráce s MAS
● Realizátorka projektu byla zapojena do přípravy strategie
MAS v pracovní skupině zaměřené na vzdělávání
● Aktivní přístup pracovníků MAS, kompetentní pomoc při
přípravě a realizaci projektů
● Mapování/znalost místního prostředí a organizací

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ – MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Česká Kanada

Mapa areálu Houbového parku

Kdo s projektem spolupracuje:
● organizace Otevřená okna (péče o děti s hendikepem
a jejich integrace do společnosti)
● organizace Mesada (podpora osob se zdravotním
a sociálním znevýhodněním a jejich inkluze do
společnosti)
● MAS Česká Kanada
● další organizace a instituce při realizaci tematických
turnusů příměstských táborů

Integrovanost realizovaného
	projektu a inovativní znaky
Svět Fantazie realizuje celkem 4 projekty z OP Zaměstnanost v rámci výzev MAS Česká Kanada, které jsou všechny
vzájemně propojené do jednoho dobře promyšleného
a synergického celku. Tyto projekty je možné v rámci výzvy
řídicího orgánu OPZ pro MAS realizovat v rámci jednoho integrovaného projektu. Vedle projektu Prázdniny s Fantazií
se jedná o následující tři projekty:
1. Zřízení pracovních míst. V rámci projektu jsou zřízena
3 nová pracovní místa pro znevýhodněné osoby. Jedná
se o pozice manuální pracovníci a údržbář a jejich cílem
je opravovat jednotlivé herní prvky a části parku, udržovat ho, případně vytvářet herní prvky nové.
2. Správce areálu Houbového parku a Muzea fosilií. Na pozici byl zaměstnán člověk nad 55 let, který byl registrován
jako nezaměstnaný v evidenci Úřadu práce.

3. Sociální začleňování – práce je radost. V rámci projektu bylo zřízeno pracovní místo pro asistentku, která
pomáhá zaměstnancům s hendikepem vykonávat jejich
pracovní činnosti, a další tři pracovní místa pro hendikepované osoby.
Svět Fantazie promýšlel a navrhoval tyto synergie již v samém počátku přípravy, takže se nejedná o náhodný, ale
dobře promyšlený koncept, který lze považovat za inovativní.
Aby mohly být realizovány letní tábory v kvalitním, dobře
udržovaném a čistém prostředí, byla zřízena pracovní místa pro hendikepované osoby, pro něž práce slouží zároveň
jako terapie. Aby mohly tyto osoby zajišťovat údržbové
práce, byl tým doplněn o správce parku z řad znevýhodněných osob, který vede tyto pracovníky po odborné stránce,
plánuje a řídí práce, apod. Aby mohli poskytovat i dobrý
pracovní výkon, potřebují tito hendikepovaní pracovníci
i určité terapeutické a lidské vedení, které zajišťuje pracovní asistentka. A konečně aby Svět Fantazie mohl zajistit pro
všechny tyto pracovníky se znevýhodněním dostatek činnosti, tomu pomáhají právě letní tábory, jež vytěžují kapacitu Houbového parku a pomáhají rodičům s hlídáním dětí
v období prázdnin. Jednotlivé projekty se tak integrují do
jednoho celku a vzájemně se podporují.

MAS Česká Kanada
Založeno:

2012

Počet obcí:

54

Rozloha území:

94 611 ha

Počet obyvatel:

52 545

Počet členů:

45

Případovou studii zpracoval:

