Evaluační zpráva
Název projektu: Příměstské tábory MoheBa
RČ: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011550

Dokument Evaluační zpráva byl zpracován jako jeden z výstupů projektu Příměstské tábory MoheBa,
který byl realizován Basketbalovým klubem Mohelnice, z.s. v období 1. 4. 2020 – 30. 9. 2022.
Realizace projektu vycházela z dokumentu „Analýza potřebnosti realizace příměstských táborů
na území Mohelnicka“. Analýza byla zpracována v době před zahájením projektu a projekt reagoval
na její výsledky: Jako kritické se jeví období letních prázdnin. Rodiče jsou v zaměstnání a děti vyžadující
trvalý dozor jsou doma, přičemž délka školních prázdnin nekoresponduje s délkou standardní dovolené
garantované zákoníkem práce, ani s průměrnou délkou nadstandardní dovolené poskytované
významnou skupinou největších zaměstnavatelů v Mohelnici a jejím nejbližším okolí. Tento nepoměr
má za následek rodinou disharmonii a vyvíjí na rodiče tlak, aby zajistili dětem péči a dozor mimo
rodinný kruh. Zmiňovaný tlak je stupňován nedostatečnou kapacitou příměstských i klasických táborů
v okolí blízkém nebo přímo v Mohelnici. Cíl projektu byl proto nastaven takto: Slaďování rodinného
života pracujících rodičů a rodičů vracejících se z rodičovské dovolené, kteří pečují o osoby mladší
15 let.
Dosažení plánovaného cíle je z projektového hlediska hodnoceno měřitelnými indikátory:
- kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení,
- celkový počet účastníků.
Druhým způsobem ověření dosažení cílů je dotazníkové šetření/rozhovory s podpořenými osobami
z cílové skupiny.
Dosažené hodnoty měřitelných indikátorů jsou dokládány v rámci Zpráv o realizaci v systému
MS0214+. Stanovené cílové hodnoty indikátorů byly dosaženy a splněny.
Výsledky hodnocení projektu vyplývající z dotazníkového šetření/rozhovorů jsou uvedeny dále
v dokumentu. Uvedeny jsou předkládané dotazy, k nim je uvedeno bodové hodnocení a slovní popis
dotazovaných osob.

Pomohla vám realizace příměstských táborů ve slaďování rodinného a pracovního života?
nevýznamně 1

2 3

4

5 velmi významně

Zajištění péče o děti v době prázdnin je každoroční problém. Příměstské tábory jsou vítanou
službou. Výhodou jej jejich dobrá dostupnost, smysluplné trávení volného času dětí a časová
shoda s dobou pobytu v zaměstnání. Díky táborům nemusím složitě shánět hlídání dětí
v rodině bez prarodičů. Dítě tráví volný čas pod dozorem a rodič se může v klidu věnovat práci.

Vyhovovala vám časové dotace táborů a jejich zaměření?
nevyhovovalo 1

2 3

4

5 ano, vyhovovalo

Časová dotace táborů byla štědřejší než pokrytí školou a družinou ve školním roce. Výborné
bylo zajištění dozoru od rána před nástupem do práce. Denní čas tábora postačoval k zavedení
i odvedení dítěte z tábora a k pobytu v práci plných osm hodin. Sportovní zaměření tábora
bylo vhodné, dětem se líbilo. Všestranné sportovní dovednosti jsou pro dnešní děti důležité.
Jak významný je pro vás fakt, že tábory měly sníženou dotovanou cenu?
nevýznamný 1

2 3

4

5 velmi významný

Cena tábora byla výhodou, nikoliv však nezbytností. Důležitý je samotný fakt nabídky
příměstských táborů a jejich dostatečná kapacita. Sníženou cenu jsme velmi uvítali z hlediska
potřeby využití služeb příměstských táborů třemi dětmi z rodiny. Díky cenové dostupnosti
jsme mohli využít více turnusů příměstských táborů, což je z hlediska plánování
prázdniny/zaměstnání velmi přínosné.
Osvědčilo se vám využití příměstských táborů pro péči o děti v době vaší docházky
do zaměstnání v době prázdnin? Budete tábory využívat i v následujících letech?
neosvědčilo, nebudeme 1

2 3

4

5 osvědčilo, určitě budeme

Příměstské tábory jsou rozhodně velice vhodnou a dostupnou formou péče o děti v době
prázdnin. Tábory využíváme každoročně a plánujeme využití také v dalších letech. Cenově
dostupné příměstské tábory jsou pro nás téměř jedinou možností zajištěné péče o děti
o prázdninách. Tábory jsme využívali se staršími dětmi a plánujeme využití i v dalších letech
pro naše mladší.
Narazili jste na problém umístění dítěte na příměstský tábor z kapacitních důvodů
v Mohelnici?
ano 1

2 3

4

5 ne

Nabídka v Mohelnici se v posledních letech výrazně zlepšila. Tematicky a sportovně zaměřené
tábory jsou pro děti zajímavé a podporují jejich rozvoj. Na tento problém jsme nenarazili.

Závěr: Projekt OPZ zaměřený na příměstské tábory je hodnocen jako velmi přínosný. Umožnil
rozšířit nabídku táboru na Mohelnicku. Byly tak zajištěny dostatečné kapacity pro zajištění
péče o děti do 15 let věku v době letních prázdnin, kdy rodiče musí docházet do zaměstnání.
Dotazovaní z řad cílové skupiny hodnotili všechny aspekty kladně. Indikátory projektu byly bez
problému naplněny. Projekt nemůže vyřešit zadaný cíl zcela, ale významně k jeho řešení
v území napomohl.

