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Nový Dvůr: stručná charakteristika
V první části svého příspěvku bych rád obeznámil čtenáře se základními faktama o oblasti
Mikroregionu Nový Dvůr (MiND), které jsou z mého pohledu zajímavé a důležité.
Nový Dvůr odvozuje svůj název z historického názvu Milotického panství kolem Milotického
zámku. Jako moderní instituce Nový Dvůr existuje od roku 2002, kdy se 6 obcí, Milotice,
Ratíškovice, Svatobořice – Mistřín, Vlkoš, Vacenovice a Skoronice, domluvili na svazku za
účelem zkvalitnění ekonomického, kulturního a společenského života ve svých obcích a jejich
okolí.
MiND má za sebou řadu úspěšných akcí a projektů, jako jsou farmářské a řemeslné trhy,
slavnosti a taky rekonstrukce Konírny zámku, která slouží těmto událostem. Díky dobré znalosti
místních poměrů a lidí z různých spekter tamní společnosti dokáže MiND koordinovat zájmy
obcí, soukromých osob a lidí na svém území. Blíže se podíváme na aktivity nejen MiNDu, ale
i jiných zájmových spolků v jiné části tohoto příspěvku.
V téhle fázi je na místě stručný popis obcí pomocí mapky.

Obrázok 1 Mikroregion Nový Dvůr. Zdroj: Google maps, vlastní úprava.

Z obrázku je patrné, že se jedná o nížinatý a hojně zemědělsky využívaný region mezi Kyjovem
a Hodonínem. Jižní Morava a Slovácko jsou obecně známí vysokou úrovní svého vinařství a
vlastní kulturní identitou. V každé z obcí tedy můžeme očekávat hojnost vinařských sklepů, ale
taky folklórních, uměleckých a vlastivědných organizací. Za zmínku určitě stojí dobře
vybudována síť cyklostezek a pěších tras, které jsou součástí sítě Moravských vinařských
stezek. Z Milotic se dá do každé z obcí dostat pěší chůzí za necelou hodinu, jelikož se všechny
nacházejí v okruhu 5 – 6 km od Milotic.
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Milotice jsou přirozeným centrem MiNDu, byť s počtem obyvatel 1924 patří k těm menším
obcím. Občané organizují už celá desetiletí Národopisní folklorní festival a taky se zde nachází
barokní Milotický zámek, jenž hostí společenské události nejrůznějšího charakteru. Svatby,
slavnosti, koncerty, představení, akce pro rodiny a děti atd. Řadu z těchto aktivit zastřešuje
Komunitní centrum, které se taky zajímá o volnočasové aktivity v obci. Toto centrum vzniklo
v roce 2004 díky spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF a Iniciativy
Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko.
Ratíškovice jsou s počtem obyvatel 4130 největší obcí mikroregionu. O dlouhé tradici
spolkového života svědčí existence TJ Orla, jenž má víc než stoletou tradici a taky pohnuté
dějiny vzhledem ke svému katolickému vyznání. Obec je pozoruhodná baťovskými památkami
jakými jsou šlapací drezína nebo typické kolonie cihlových domků.
V obci působí řada folklorních uskupení, osvětová beseda, jenž zastřešuje většinu občanských
aktivit a zájmů, a taky mimořádně aktivní spolek skautů, jemuž se ještě budeme věnovat. Podle
strategického dokumentu obce je v oblasti podpory volnočasových aktivit jeden ze
strategických cílů v oblasti volnočasových aktivit „materiální a finanční podporování
zájmových, kulturních a sportovních organizací“.
Svatobořice – Mistřín, čítající 3516 obyvatel, vznikla sloučením dvou obcí, takže dodnes
fungují například dvě TJ Sokol nebo dva sbory dobrovolných hasičů. Rozhodně pozoruhodná
je vlastní Koncepce prorodinné politiky, která je založená na analýze demografických dat. Obec
se rozhodla koordinovat své aktivity tak, aby ulehčovala život rodin ve všech fázích svého
života. Od přípravy na rodičovství, přes volnočasové aktivity a vzdělávání dospívajících až po
péči o důchodce. Na základě tohoto dokumentu dotuje obec i skautské a jiné zájmové kluby
mládeže, včetně příměstského tábora.
Vacenovice s počtem obyvatel 2200 je třetí největší obcí mikroregionu. Obec vyniká svým
počtem folklorních uskupení (10), což svědčí o popularitě dechové cimbálové a jiné hudby nebo
tance. Taky se z toho dá usoudit, že v obci se děje mnoho a různých akcí jako poutě, vinobraní,
hody atd.
Vlkoš, sousední obec Skoronic, má 1060 obyvatel a rovněž bohatý společenský život. Centrum
občanských a volnočasových aktivit zastřešuje sdružení Krušpánek, které mimo jiné pečuje o
volnočasové aktivity dětí a mládeže. Tuto činnost kombinuje s vlastivědnými a vzdělávacími
aktivitami.
Skoronice, byť jsou s počtem obyvatel 530 nejmenší obcí, z kulturně historického a
mezinárodního hlediska je nejvíce ceněna. Tradiční Jízdy Králů byly zařazeny na seznam
Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva patřící pod UNESCO. Jako v každé
obci, funguje tu skautský oddíl, jmenuje se eLkO.
Z těchto stručných charakteristik je zjevné, že každá obec vyniká něčím jiným, i když jsou si
vzájemně hodně podobné zejména v oblasti vlastivědných, folklorních a společenských aktivit.
V každé z obcí funguje alespoň jedno komunitní nebo volnočasové centrum, jejíž bližší
charakteristice se budeme věnovat později, když budeme odůvodňovat návrh projektu na
využití zkušeností a potenciálu pro společný rozvoj.
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Miniprojekt: Denní mládežnické tábory
Jeden ze strategických cílů Mikroregionu Nový Dvůr je rozvoj meziobecní spolupráce v oblasti
spolkových aktivit se zaměřením na mládež a důchodce. Navrhovaným opatřením pro naplnění
tohoto cíle jsou tábory pro mládež s denní docházkou. Explicitně se sice zaměřuje na mladé
ročníky, ale programová náplň samotných táborů by měla být obohacena o poznávání aktivit
lidí, kteří jsou členy spolků, nebo podnikají jako řemeslníci. Tito lidé jsou častokrát
v důchodovém nebo předdůchodovém věku. Jedná se mimo jiné o místní chovatele, umělce,
řemeslníky, vinaře, nadšence ochrany životního prostředí nebo památek.
Centrální myšlenkou je kooperace stávajících spolků a organizací, které se primárně věnují
volnočasovým aktivitám mládeže. Tito společnými sílami zorganizují denní tábory, 1 ale
typické táborové aktivity (hry, soutěže atp.) budou obohaceny například o návštěvy dílen
řemeslníků, chovatelů různých zvířat, sběratelů nebo kohokoli, kdo je něčím zajímavý a má
zájem svou práci prezentovat mladé generaci. Tábory budou probíhat v exteriéru, výletovou
formou. Délka těchto „výprav“ závisí na možnostech a zájmech všech zúčastněných. Nejsou
vyloučeny návštěvy zajímavostí a památek i v rámci širšího okolí JMK, Rakouska nebo
Slovenska.
Znamená to tedy, že spolupráce spolků a lidí mezi obcemi se bude odehrávat na dvou úrovních.
Primární úroveň je spolupráce spolků se zájmem o mládež a její aktivity, bez jejichž zájmu a
iniciativy není možné projekt mikroregionálních táborů realizovat. Sekundární úroveň pak
spočívá v angažování řemeslníků, podnikatelů, spolků, kterým bude navržena spolupráce ze
strany organizátorů.
Projekt je navrhován jako pilotní pro letní sezonu 2015 s tím, že předpokládá, že pokud se
osvědčí, bude základem pro každoroční opakování. Denní docházka taky není nevyhnutná,
pokud by se našly prostory pro ubytování, nicméně z právního hlediska by to bylo složitější.
Pro konkrétnější podobu návrhu realizace, harmonogram a možnosti financování je potřebná,
charakteristika stávajících organizací zastřešujících práci s mládeží a analýza spolkového života
v MiND.

„Tábor“ zřejmě ani není přesný výraz, jelikož se nejedná o „zotavovací akci“ podle zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví. Nejedná se totiž o pobyt, ale o pohyb, výlety s návratem domů. Tím pádem odpadá
většina zákonných požadavků na organizování této akce. Nicméně považujeme za vhodné zabezpečit dostatečné
stravovací, bezpečnostní a hygienické podmínky.
1
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Současné organizování volnočasových aktivit
mládeže v obcích MiND
Jak jsme se zmínili, každá obec má alespoň jednu organizaci, která se primárně věnuje
organizaci akcí a aktivit pro děti a mládež. Než opíšeme jejich fungování v jednotlivých obcích,
stručně představíme aktivity, které vyvíjí a vyvíjel MiND.
Nejaktuálnější akce MiNDu přímo související s dětma „Cesta za Dráčkem Máčkem“ se
odehrála v prostorách zrekonstruované Konírně zámku v Miloticích. Pro děti kolem 6-10 let
byly připraveny dílničky, kde si mohly vyrobit své hračky a různé jiné hry. Akce byla spojená
s výstavou starých fotografií mikroregionu.
Na většině trhů řemesel a produktů nebo výstav krojů a umění v prostorách Konírny je prostor
na to, aby si děti vyzkoušeli výrobu kroje nebo třeba svíčky. Další z pozoruhodných aktuálních
akcí je Drakiáda Mikroregionu Nový Dvůr, soutěž o nejhezčího létajícího draka.
Z pohledu našeho projektu je MiND klíčový jednak jako platforma pro diskuzi mezi obcemi,
ale taky jako neocenitelný zdroj informací a kontaktů na zajímavé řemeslníky, pro které
pravidelně organizuje akce typu trhů tradičních produktů a řemesel.
Ratíškovice
Místní středisko Junáka, svazu skautů a skautek čítající asi 130 členů zastřešuje a organizuje
skautské aktivity pěti skautských oddílů v celém okolí. Za svůj cíl si klade morální a osobnostní
rozvoj mladých lidí, čehož dosahují jak organizací pobytových táborů, tak jednorázových akcí
a soutěží. Pro náš projekt jsou klíčoví hlavně díky zkušenostem s organizací táborů, znalostí
okolí a kontaktem s cílovou skupinou. Výhodou Junáka je, že je organizací uznanou MŠMT
pro oblast práce s dětmi a mládeží.
Vacenovice
Ve Vacenovicích kvetou zejména folklórní uskupení, ale z pohledu našeho projektu je zvláště
zajímavý Klub Psí. Jeho náplní je vzdělávat děti v terénu. Děti poznávají faunu a flóru,
pomáhají restaurovat památky a artefakty, chodí na výlety, exkurze atd. Potenciál přínosu
tohoto klubu tkví v obsáhlých vlastivědných znalostech a taky zkušenosti s práci s dětma.
Svatobořice – Mistřín
V této obci taky funguje středisko Junáka, kterému by mělo být taky navrhnuta spolupráce, ale
jak jsme se zmínili, obec má vlastní politiku podpory rodin. V prostorách místní ZŠ organizuje
a dotuje příměstské denní tábory. Klíčové pro co nejkvalitnější realizaci našeho projektu je
přesvědčit vedení této i dalších obcí, že společný projekt volnočasových aktivit je vylepšením
těch stávajících a že je dobré podpořit tuto akci z obecných peněz.
Milotice
Obec v roku 2004 vybudovala vlastní komunitní centrum, zaměřené na svůj sociální a kulturní
rozvoj. Pod hlavičkou MiNDu organizuje zmiňované trhy řemesel s dílničkama pro děti.
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Centrum se věnuje organizaci všestranných společenských a kulturních akcí od výstav, trhů a
besed.
Vlkoš
Ve Vlkoši je klíčový partner pro spolupráci spolek Krušpánek. Ten má 15leté zkušenosti
s organizací dobrovolnických akcí v obci nejen v souvislosti s mládeži, ale taky s ochranou
památek, přírody a tradic. Mají taky zkušenosti se získáváním grantů, jelikož se jim povedlo
zrestaurovat starý lis na víno.
Skoronice
V nejmenší obci se o zájmy mládeže stará skautský oddíl eLkO, jehož prostřednictvím je možné
oslovit cílovou skupinu.
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Stručný popis a analýza relevantních spolků a
podnikatelů
Ve všech šesti obcích panuje čilý spolkový a společenský život. Z následující tabulky je patrné,
kolik jakých spolků kde funguje.

3
2
1
2
1
9

5
6
5
1
1
18

1
1
2
1
1
1
7

1
1
2

Spolu

2
1
1
1
5

Jiné

1
1
1
2
2
7

Nábožensk
é

Chovatelé

7
10
6
1
2
1
27

Dob.
hasiči

Myslivci/
rybáři

1
1
2
1
2
2
9

Sport

Památky/
muzea

Ratíškovice
Vacenovice
Svatobořice
Milotice
Vlkoš
Skoronice
Spolu

Tanec/
hudba

Název obce / typ
spolku

Mládež/
komunita

Tabulka 1: Počet a typy spolků v jednotlivých obcích

5
2
1
1
3
12

26
21
18
9
11
11
96

Jak vidíme, v šesti obcích operuje téměř stovka spolků, což je úctyhodné číslo. Náš miniprojekt
je možností, jak tento potenciál využít. Všechny obce mají svůj hasičský sbor a téměř v každé
sídlí sportovní kluby nebo tělovýchovný jednoty, spolky myslivců, kynologické spolky,
zahrádkáři nebo vlastivědný spolek, ze kterých se každý dá využít. Samozřejmostí je
všudypřítomné vinařství. Některé spolky jsou však víc atypické, proto je stručně
charakterizujeme a doplníme i informace o zajímavých podnikatelských aktivitách.
Ratíškovice
Kromě skautingu a dlouhé tradice spolků je v obci zajímavé například seskupení Robky ze
Séčky. Je to ženský národopisní spolek, který zachovává a propaguje tradice svého regionu.
Jejich aktivity spočívají převážně v předvádění zapomenutých zvyků v kombinaci s hudebními
nebo divadelními vystoupeními.
Na mezinárodní úrovni v obci tvoří také sportovní letečtí modeláři. Dále v obci funguje spolek
Ratíšovská železnice, jenž provozuje muzeum ve vlaku a známou šlapací drezínu.
V obci působí také chovatel koní Klusáci, štukatér, výrobci domácích knedlíků nebo výrobce
domácí obuvi.
Vacenovice
Vynikají počtem hudebno-tanečných uskupení, ale co je opravdu zajímavé je spolek Maléřečky.
Je to ženský spolek, který se věnuje výrobě kraslic a výuce tohoto umění.
Ve Vacenovicích se taky nachází unikátní chov starokladrubských koní.
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Svatobořice-Mistřín
Ve Svatobořicích je taky aktivní Junák, ale krom toho je pro nás zajímavé, že tady sídlí spolek
včelařů, ze kterého by nám někdo mohl ukázat například výrobu medu. Určitě stojí za zmínku
i dílna na výrobu krojů a taky tady žijí výrobkyně domácích sýrů a knedlíků.
Milotice
Mají nejrůzněji zastoupené typy spolků. Kulturní život obce se koncentruje kolem zámku.
Pracuje tady taky profesionální výrobce a restaurátor smyčcových hudebních nástrojů.
Vlkoš
Krom jiného tady žije chovatel poštovních holubů. Funguje tu vlastivědné sdružení a muzeum
místního rodáka, generála Ingra.
Všechny tyto fakta mají spíš ilustrativní charakter, úplné informace o zajímavých řemeslnících
v okolí na internetu nejsou zcela dostupné a taky programová náplň táborů nemusí být omezena
hranicemi mikroregionu. V dalších okolitých obcích je taky mnoho zajímavých míst a lidí.
Právě v tom je role MiNDu důležitá, pozná totiž prostředí a lidi a dokáže efektivně oslovit
potenciální partnery.
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Navrhovaná podoba realizace
Za klíčové partnery považujeme zejména výše charakterizované organizace zaměřené na práci
s mládeží. Není nevyhnutné, aby se projektu účastnili úplně všechny, každopádně by vedoucí
těchto spolků měli být osloveni a pozvání ke kulatému stolu. Výsledkem diskuzí o možnostech
realizace takového tábora by mohla být smlouva o součinnosti. Uvedou v ní, jak svůj cíl
zrealizují, práva a povinnosti zúčastněných, jakými prostředky kdo přispívá a dokdy je smlouva
platná.
Konkrétní forma realizace zahrnuje množství těžko předvídatelných faktorů, nicméně je na
místě uvést některé možné varianty a alternativy. Pokud tedy předpokládáme, že Junáci a další
se domluvili na součinnosti za cílem zorganizování společného denního tábora, vyplývá otázka,
jak budou probíhat.
První krok je nalezení vedoucích organizátorů tábora, zejména v řadách známých
mládežnických organizací. Podle počtu zájemců o brigádu můžeme předpokládat, kolik dětí
bude možné maximálně / minimálně vzít. Klíčové bude taky vymyslet vhodný název, logo a
způsob propagace a komunikace s cílovou skupinou.
Neméně důležité bude požádat o podporu ze strany obcí, zejména je otázkou, zdali například
ve Svatobořicích budou ochotni převézt svou podporu ze stávajícího tábora na nový, tedy
transformaci svého obecního tábora na mikroregionální. Dalším krokem potom bude domluvit
spolupráci s dalšími zájmovými spolky, řemeslníky, kteří jsou v okolí známí a ochotni něco
předvést, nebo jinak přispět k náplni tábora.
Logistické komplikace jako odkud se bude vyrážet nebo kam se bude vracet, se dají řešit podle
toho, kolik dětí ve které obci bude mít zájem o účast. Pokud by se v obci našlo třeba 8 dětí,
mohli by zformovat vlastní skupinku a pod vedením vedoucího se z domácí vsi ráno vyberou
na výlet a před večerem se vrátí. Kdyby existovalo více skupinek z více obcí, mohly by spolu
závodit, soutěžit například v plnění úkolů, „misí“ atd. Pokud v obci bude málo zájemců (3-4),
je možné je přiradit k jiným skupinkám.
Ráno tedy děti vyrazí ze své obce, na vhodném místě, například na louce může vedoucí
zorganizovat hry a sport. Teoreticky se můžou skupinky setkávat s dalšími skupinkami a
aktivity propojit. Pravděpodobně bude taky nutné najít vhodná místa pro stravování. Pak se
vydají na pěší výlet do zvoleného cíle. Cíle výletů nemusí být omezeny pouze na spolky a
řemesla, které se nachází v rámci mikroregionu. Informace, které jsme uvedli v předešlé části,
byly spíš ilustrativní, v okolí je řada dalších zajímavých obcí, lidí a míst. Skupinka dorazí do
svého cíle, například k chovateli poštovních holubů ve Vlkoši, a poslouchá povídání pana
chovatele, pak se přesunou o něco dál zas do dalšího cíle, například vinařských sklepů. Do
domácí obce se vracejí před setměním. Konkrétní programová náplň je záležitostí kreativity
vedoucích, možností je mnoho.
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Předpokládaný harmonogram
Deadline
Prosinec 2014

Leden 2015
Únor

Duben
Červenec - Srpen

Fáze realizace
Informovat potenciální partnery o projektu,
domluvit termín schůzky zástupců organizací
na leden, zjistit předběžný názor a zájem i
v jejich řadách
Realizace diskuze, soutěž nápadů, sepsání
smlouvy o součinnosti
Podání žádostí o dotace na JMK, oslovování
dalších osob s nabídkou sebeprezentace,
vlastní logo, název, strategii
Zahájení kampaně, oslovování potenciálních
zájemců (školy, Junák, Sokol…)
Zajištění stravování, organizace a realizace
výletních akcí
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Financování a jeho možnosti
Financování je stěžejní otázka. Jako východisko si vypočítáme, jaké budou celkové náklady na
organizaci tábora pro jednu skupinku o 15 dětech na sedm dnů. Předpokládáme oběd v hospodě
plus svačinu pro každé dítě. Brigádnická mzda vedoucích by se pohybovala kolem 60,- Kč/hod
a jeden vedoucí vede jednu skupinku po dobu 10 hodin denně. Předpokládáme taky možnost
dalších nákladů v podobě dopravy na vzdálenější místo, vstupného, pojištění a jiné náklady.
Náklady spojené s nákupem vybavení zatím nezahrnujeme, protože je docela možné, že ho
skauti a další mají a zapůjčí.
Strava: (250,- Kč /den) * 15 * 7 dnů = 26 250,- Kč
Mzdy: (60,- Kč/hod) * 70 hod = 4200,- Kč
Další náklady (doprava, vstupné) cca 5000,- Kč
Spolu na jednu skupinku:

35 450,- Kč

Na jedno dítě:

2363,- Kč

Pro srovnání můžeme uvézt, že aktuální příměstské tábory ve Svatobořicích-Mistříně mají
náklady na jedno dítě 3100 Kč na deset dnů. Obec dotovala v roce 2014 tábor sumou
51 000,- Kč, takže zaplacena cena za tábor činila 2000,- Kč za dítě na deset dnů.
Jelikož chceme, aby naše tábory byly dostupné co největšímu počtu potenciálních zájemců, je
potřebné minimalizovat účast rodinných rozpočtů na úkor rozpočtů státu, JMK, obcí,
soukromých osob a spolků. Rozebereme tedy možnosti dotačních titulů a sponzoringu.
Jihomoravský kraj v roce 2014 realizoval program „Podpora služeb pro rodiny
poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi", kam bude spadat i náš projekt,
pokud JMK vyhlásí obdobný program i na příští rok. Termín podávání žádosti je vždy do 28.
února.
Náš miniprojekt je v souladu s alespoň dvěma okruhy prioritních aktivit: volnočasové a
osvětově-vzdělávací aktivity za účelem prevence sociálního vyloučení a programy podporující
mezigenerační soužití. V případě vypsání takovéto výzvy by spolky (nikoli MR) mohli žádat o
dotaci, která může pokrývat maximálně až 100 % nákladů. Typicky ale kraj schvaluje dotace
ve výši 20 000,- Kč až 40 000,- Kč.
Možná potíž tkví ve formulaci neuznatelných nákladů ze strany zadavatele. Dotace se totiž
nevztahují na „občerstvení“ a „úhradu cestovních náhrad“. U nás je strava největší položkou, a
nepokládáme ji za občerstvení, protože je nevyhnutnou součástí náplně jakýchkoli celodenních
aktivit mládeže, nikoli jen drobná pochutina. Taky je otázkou, co přesně se myslí „cestovními
náhradami“. Pokud náklady jednotlivců na dopravu, taky by to bylo v pořádku.
Kdyby nastala situace, že by se dotace nevztahovala na jídlo a dopravu a zároveň by mzdy
vedoucích uhradily například jejich mateřské organizace nebo by snad pracovali dobrovolně,
dotace z JMK by pro nás postrádala smyslu. V situaci, kdy by pouze mzdy byli placeny z tohoto
dotačního programu, bylo by nutné buď zvýšit mzdu (min. dotace je 5 000,- Kč), nebo bychom
potřebovali alespoň 2 skupinky dětí, resp. 2 vedoucí.
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Kdyby dětí dohromady bylo 30, náklady by činily 70 900,- Kč a dotace na uznatelné náklady
na dva vedoucí 8400,- Kč, tedy asi 12 %. Celkové náklady na jedno dítě by činily 2083,- Kč.
Pokud by JMK uznal výše vypsané náklady a poskytl by dotaci například ve výši 20 000,- Kč
a existovala by jen jedna skupinka 15 dětí, rodinné náklady by klesly na 1030,- Kč za dítě.
Hypoteticky je možné tyto náklady díky tomuto programu snížit na minimum, vše záleží na
velikosti skupinek, na velikosti zájmu ze strany cílové skupiny a taky na schválené částce.
MŠMT pro období 2011 – 2015 realizuje 4 programy státní podpory práce s dětmi a mládeží
pro nestátní neziskové organizace (NNO). Náš projekt by spadal do programu č. 2 - Podpora
vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží. Potíž tkví v tom, že žádosti
se podávají do 31. října 2014 a program příštím rokem končí. Nicméně výhledově užitečnou
informací je, že MŠMT může přijít s novými a podobnými programy na další období.
V rámci ESF nebo Visegrádských fondů jsou dotační výzvy v souvislosti s mládeží většinou
specializované na mezinárodní rozměr projektů, což my postrádáme a taky minimální částky
jsou podstatně vyšší, než bychom potřebovali.
Na více lokální úrovni ještě přicházejí do úvahy příspěvky od obcí. V této rovině je složité
cokoli předpokládat, nicméně podle předešlých aktivit a výdajů obcí na prorodinnou politiku a
volný čas mládeže, je možné očekávat zájem.
Dalším potenciálním zdrojem můžou být samotné mládežnické organizace. Minimálně jejich
investice lidského kapitálu je esenciální. V případě zájmu můžou investovat práci svých členů
v podobě dobrovolnické práce nebo zaplatit práci svým kvalifikovaným vedoucím. Jenom tímto
skutkem by se snížila cena pro jednotlivce o 280,- Kč na 2083,- Kč.
Vhodnou formou může být i sponzoring od jiných spolků a podnikatelů v regionu. Je docela
pravděpodobné, že v dílnách bude spotřebován nějaký materiál a čas. Materiál bychom
v případě potřeby uhradili, ale ideální by bylo, kdyby čas nebyl jediná investice ze strany
podnikatelů. (Pro ně z toho plyne pozitivní reklama.)
Spolkové finance jsou nezřídka předmětem podpory jiných spolků, iniciativ nebo akcí. Často
se stává, že například klub zahrádkářů podpoří cvičení maminek s dětmi, nebo spolek pečující
o památky spolupracuje se Sokolem.
Cílem miniprojektu je zaujmout co nejvíc místní mládeže, tedy minimalizovat cenu a náklady.
Kombinací různých zdrojů by cena moha být zredukována pod 1000,- Kč.
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Závěrečné zhodnocení
Hlavním cílem navrhovaného miniprojektu je kooperace spolků, řemeslníků a občanů v obcích
v rámci i vně Mikroregionu Nový Dvůr. Primární úroveň spolupráce spočívá v organizaci
výletních táborů. O tuto organizaci by se starali alespoň některé z devíti mládežnických nebo
komunitních center v obcích mikroregionu. Pokud vytvoří stabilní tým, získají dotace nebo
sponzorské dary, můžou oslovit jak cílovou skupinu – děti a mládež, tak lidi, kteří by měli
přispět k pestrosti a zajímavosti programové náplně těchto výletních táborů.
Hlavní přínosy jsou kromě samotné atmosféry spolupráce, smysluplné využití volného času
mládeže, což, jak známo, je důležité pro prevenci patologických jevů jako drogy nebo
kriminalita. Nesporným pozitivem je taky mezigenerační porozumění, protože starší ročníky
budou aktivně participovat na neformálním vzdělávání mladé generace. Implicitní přínos je
taky příležitost pro dospívající nebo dospělé mladé lidi naučit se vézt (a bavit) skupinku dětí a
být za ně odpovědný. (Samozřejmě po důsledném zaškolení a vyzkoušení ze strany
zkušenějších vedoucích.) Pro spolky plyne ta výhoda, že se o nich bude vědět a rozšíří svou
základnu potenciálních členů.
Z pedagogického hlediska se jedná o neformálně vzdělávací aktivity, které si v poslední době
získávají uznání ze strany MŠMT, protože rozvíjí poznání praktických dovedností a taky zájem
o své okolí.
Z pohledu možných problémů, které můžou nastat jako důsledek snahy o realizaci tohoto
projektu, vyvstává zejména problém konkurence. Obce zastřešují volnočasové aktivity svých
mládeží a je otázkou, nakolik budou nadšené myšlenkou společné organizace. Nejzásadnější je
však postoj samotných mládežnických spolků, protože oni na to mají lidské a materiální
kapacity a taky můžou žádat o dotace JMK případně MŠMT.
Jak vidíme, nejproblematičtější bod je vůle samotných aktérů, což je docela stěží předvídatelná
veličina. Tento miniprojekt jen ukazuje, že existuje významný potenciál pro spolupráci NNO v
mikroregionu a navrhuje, jak by se dal poměrně jednoduše a nízkonákladově využít.
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