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Příměstské tábory v regionu Náchodska 

Soutěžící Místní akční skupina Stolové hory, z. s. 

Web: www.mas-stolovehory.cz - primestske tabory 

Popis 
projektu: 

Místní akční skupina Stolové hory ve spolupráci se školami, spolky a jednotlivci pořádá příměstské tábory pro děti na 1. stupni základních škol během školních práznin. Díky tomu 
mohou rodiče vykonávat svoje zaměstnání a zároveň je o jejich děti postaráno. Během dvou let probíhá celkem 48 turnusů v 8 obcích v celém regionu, což je jednou z výhod 
celého projektu – rodiče a jejich děti mají tábory blízko svého bydliště. Myšlenka projektu je inovativní v tom, že je program táborů věnován místně zakotvenému učení a především 
je část táborů pořádána i pro hendikepované děti, na které se často zapomíná.  

Cíl projektu byl stanoven pomocí metody SMART. 

S (specifický) – projekt je zaměřen na realizaci příměstských táborů v regionu Náchodska v letech 2021 a 2022 v době školních prázdnin. Specifičnost projektu tkví také v tom, že 
každý turnus je zaměřen na místně zakotvené učení, aby děti lépe poznaly místo, kde vyrůstají, a také k němu získaly hlubší vztah. Výraznou inovaci lze spatřovat i v tom, že jsou 
tábory nabízené i pro tu skupinu rodičů, která má děti s postižením. Tito rodiče mají obvykle omezenou možnost sladit osobní a profesní život a tábory jim výrazně pomáhají k 
pracovnímu uplatnění, a i k určité psychické hygieně. 

M (měřitelný) – výstupem projektu je 48 uspořádaných táborů a 150 podpořených osob. 

A (adekvátní) – MAS  jako žadatel je organizací, která síťuje a propojuje celý region Náchodska, proto má vazby na organizace či konkrétní osoby, které mají s pořádáním 
příměstských táborů bohaté zkušenosti a které jsou ochotny se na realizaci táborů spolupodílet.  

R (realistický) - reálnost projektu byla posuzována jednak z hlediska kapacity MAS jako žadatele, který má na starosti organizační část projektu, ale také z hlediska poptávky o 
příměstské tábory. MAS má spoustu zkušeností s koordinací projektů i lidí, navíc v území zná mnoho subjektů, které zajišťují součinnost při pořádání táborů i naplňování programu 
zaměřeného na místně zakotvené učení (napříkald skrze projekt Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2). Zájem o příměstské tábory byl zjišťován skrz ředitele ZŠ, knihovny a 
další organizace, které pracují s dětmi a mají přehled o poptávce rodičů po příměstských táborech. Zároveň MAS využila i vlastních kontaktů, získaných při pořádání přednášek 
nebo workshopů pro rodiče dětí (taktéž v projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP).  

T (časově ohraničený) – příměstské tábory budou konány v době školních prázdnin během let 2021 a 2022. 

Důležitým faktem je, že jsou tábory přístupné všem bez ohledu na sociální a finanční situaci rodiny (rodiče budou hradit pouze stravné mimo rozpočet projektu), takže třeba i 
rodiny ohrožené sociálním vyloučením mohou využít příměstských táborů v případě, že pečující osoby hledají zaměstnání. Pokud by jejich děti nemohly tábory využít, jejich snaha 
sehnat zaměstnání by v době školních prázdnin byla značně ztížena. 

Aktuálně je projekt stále v běhu, avšak již nyní lze tvrdit, že nadmíru splnil očekávání žadatele i zapojených partnerů. Tábory jsou, i díky propagaci ze strany MAS (facebook, 
zpravodaj Stolovky, web či youtube kanál), obsazené. Také díky společným schůzkám došlo k propojení partnerů, kteří tábory organizují. Během léta 2022 tak dochází k návštěvám 
"zdravých" dětí u těch hendikepovaných v prostorách novoměstské NONA. Děti si společně zahrály paralympijský sport boccia, opekly buřty a "zdravé" děti si vyzkoušely, jak se 
poznávají věci podle hmatu, zkusily si orientaci v prostoru se zavázama očima, ovládaly vozík, ale především se družily s dětmi s Downovým syndromem, autismem a dalšími, kteří 
mají různé fyzické či mentální postižení. Důraz na místně zakotnené učení s sebou přínáší také první výstupy. V minulém roce bylo vytvořeno pexeso, které si děti samy namalovaly. 
Letošním cílem táborů je díky "prázným pohledům", na které děti nakreslí zajímavá místa v regionu, které navštívily, a jež posílají do kanceláře MAS, vytvořit tipy na výlety s dětmi. 
Na podzim letošního roku by tak měla vyjít brožura, která bude distrubuována do infocenter v území, organizátorům táborů, ale také například do místních škol. Tato publikace 
bude sloužit jako inspirace pro rodiče, učitele a nadšence, kteří pro děti oragnizují různé neformální vzdělávání k výletům po okolí.  

Místní akční skupina Stolové hory aktuálně podává v rámci OPZ+ navazující projekt, díky kterému by příměstské tábory mohly být v území i následující tři roky.  

 

https://www.mas-stolovehory.cz/primestske-tabory-v-regionu-nachodska/
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Inovativnost: Příměstské tábory na Náchodsku jsou organizovány v celém regionu. Rodiče dětí si tak mohou vybírat z široké nabídky táborů dle lokace, času i program jednotlivých táborů. 
Nejvýraznější inovací je inkluzivní přístup, neboť tábory jsou určeny pro všechny děti, tedy včetně těch s fyzickým či mentálním postižením. Díky znalosti aktérů a vhodné 
koordinaci ze strany MAS, která je realizátorem projektu, dochází k spolupráci partnerů a vzniká unikátní možnost k propojení dětí z "běžných" táborů s hendikepovanými. Děti 
tráví společný čas a zkouší si, byť jen na chvíli, jaké je to žít s různými typy postižení, ale především se s dětmi seznamují a poznávají je blíž. Nadto je dalším důležitým bodem 
místně zakotvené učení, které propojuje všechny tábory. Díky projektu vznikne brožura s nabídkou tipů na výlety po okolí, které děti během programů navštívily a které samy 
nakreslily na prázdné pohlednice. Brožura bude distribuována do informačních center, škol i spolkům, které s dětmi pracují. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Pracující rodiče z Náchodska mohou využít nabídky táborů z 8 obcí v regionu, které probíhají během jarních a letních prázdnin, a které pomáhají zajistit dětem, a to i 
hendikepovaným, smysluplný program zaměřený na poznávání místa, kde žijí, ale také na sportovní a výtvarné vyžití. Dalším významným prvkem je, že spolky a školy, které tábory 
skrze MAS organizují, mají lepší zázemí pro svoji činnost. Neboť díky vysokému paušálu v projektu si mohly nakoupit materiál, ale i potřebné vybavení jako tiskárny, laminovačky 
a podobně, jež využívají i pro další akce, které pořádají. Měkké projekty často neřeší výstupy projektů, které by byly určeny nepřímým účastníkům. Díky příměstským táborům 
však vznikne brožura, která nabídne tipy na výlety s dětmi po okolí a jež bude propagována (včetně on-line kanálů jako web či facebook). Brožuru budou díky distribuci do 
infocentrech moci využít nejen místní, ale i turisté. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Partnery projektu MAS mohla oslovit i proto, že v rámci jejich největších projektů (SCLLD a MAP) kontinuálně mapuje území a věděla o potřebě pořádat tábory, protože v území 
poptávka značně převyšovala nabídku. Byly tak osloveny školy v území a další neziskové organizace, které pracují s dětmi. Toto území je navíc širší než působnost MAS Stolové 
hory, neboť například na projektu MAP spolupracovala s MAS Mezi Úpou a Metují, proto je do projektu zapojena například škola ve Lhotě za Červeným Kostelcem. A z území MAS 
Pohoda venkova je zapojena MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. To zvýrazňuje spolupráci MAS v kraji. 

Udržitelnost: V rámci SCLLD 2021+ aktuálně MAS Stolové hory aktivně řeší navazující projekt se členy MAS a partnery, se kterými spolupracuje již v rámci stávajícího projektu. Navazující projekt 
bude podán na konci července, a díky němu by příměstské tábory mohly v následujícím tříletém období znovu ulehčit situaci rodičům během letních prázdnin. 

Financování: 3 032 400,- Kč, zdroj: dotace z Operačního programu Zaměstnanost 


