Název výzvy: MAS ŽR: OPZ – Prorodinná opatření – I
Č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007259
Projekt: Podpora rodičů při DDM Heřmanův Městec
Projekt Podpora rodičů při DDM Heřmanův Městec, který realizuje Dům dětí a mládeže Heřmanův
Městec je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, který zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Žádost o podporu byla podána na základě výzvy Místní akční skupiny Železnohorský region: OPZ –
Prorodinná opatření – I. Projekt – Podpora rodičů při DDM Heřmanův Městec.
Realizace projektu potrvá 3 roky v termínu od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021

 Hlavním posláním projektu je podpořit pečující osoby o malé děti a osoby vracející se na trh práce
po návratu z mateřské/rodičovské dovolené z Železnohorského regionu.
 V rámci projektu jsou dvě klíčové aktivity:
1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školního vyučování
Dům dětí a mládeže (ve smluvním pronájmu) bude pravidelně otevřený v čase po ukončení vyučování
a bude vedený pečující osobou, případně druhou pečující osobou pro venkovní aktivity.
Děti ho budou moci navštěvovat čtyři dny v týdnu. Časová dotace je nastavena na nejžádanější čas
rodičů a to 3 dny od 12:30 hodin do 15:30 hodin a 1 den od 12:30 hodin do 16:30 hodin, s možností
úpravy dle rozvrhu dětí a potřeb rodičů. Provoz zařízení bude v pracovním týdnu a bude respektovat
prázdniny, svátky, ředitelská volna.
Děti se budou moci věnovat výtvarné činnosti, procvičovat motoriku pomocí stavebnic, hrát stolní hry
či aktivně sportovat.
Děti bude pečující osoba vyzvedávat v místní základní škole (přístavba) po obědě. Pečující osoba děti
odvede do pronajaté klubovny. Odchod dětí z této aktivity bude po ukončení vždy z pronajaté
klubovny a to buď s vyzvednutím rodiči, nebo s PÍSEMNÝM povolením od rodičů o samostatném
odchodu dítěte.
2. Příměstský tábor
Tato aktivita bude realizována v době školních prázdnin a to 15 pracovních dní v období letních
prázdnin dle potřeb rodičů od 8 hodin do 16 hodin.
Příměstský tábor bude vedený 3 pečujícími osobami, které se budu střídat dle možností. Děti se
budou moci věnovat výtvarné činnosti, procvičovat motoriku pomocí stavebnic, hrát stolní hry či
aktivně sportovat, aby po celý týden vyplnily vymezený čas, zatímco jejich rodiče budou plnit
pracovní povinnosti.
Příměstský tábor bude probíhat v areálu Domu dětí a mládeže v Heřmanově Městci, který bude
v rámci školních prázdnin nevytížený. Veškeré vybavení a potřeby pro děti budou využívány na
základě předchozí aktivity.
Stravné bude zajišťováno rodiči.
Odchod dětí z této aktivity bude z DDM nebo z areálu DDM. Děti si budou osobně vyzvedávat rodiče
nebo na základě PÍSEMNÉHO souhlasu rodičů, budou moc odcházet sami domů nebo na autobus.
 Všechny tyto aktivity budou pro pečující osoby (rodiče) poskytovány zdarma.
 Služby projektu mohou využívat pečující osoby (rodiče) z Železnohorského regionu, kteří podpisem
stvrdí smlouvu o poskytnutí služby a dodají platné potvrzení od zaměstnavatele o existujícím
pracovním poměru či aktuální potvrzení z úřadu práce dokazující aktivní hledání pracovního místa.
 Obě aktivity projektu jsou pro děti pečujících osob (rodičů) navštěvující první stupeň základního
vzdělávání.
 Stravování dětí nebude zajištěno, zajištěn je pouze pitný režim.
 Docházka dětí bude evidována v docházkové knize.
 Administrativu spojenou s projektem bude zajišťovat administrativní pracovník.

