Statutární město Plzeň
Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Statutárního
města Plzeň na podporu drobných veřejně prospěšných aktivit s výší
příspěvku limitovanou do 5.000,-- Kč
Evidenční číslo žádosti:

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Projekt na činnost v roce 2010
1. Přesný název projektu : Podfukáři – zážitkový lanový program
2. Předkladatel projektu (Plný název) : Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Okurka Písek
a) právní forma: občanské sdružení
b) registrovaný předmět činnosti: Výchovná organizace
c) přesná adresa: Senovážné náměstí 27, Praha 1
d) telefon: 222 111 222

fax: -x-

e) IČO:

DIČ:

-x-

f) bankovní spojení:

e-mail:
-x-

RČ.:

info@skaut.cz
-x-

-x-

Peněžní ústav: M-bank
Číslo účtu (včetně předčíslí a čísla peněžního ústavu) :

62510-1234567/4321

3. Statutární zástupce ……………………………………………………………………………………
jméno, příjmení, titul:

Jan Novák

adresa:

U lípy 6, Praha 7

telefon, fax, e-mail :

jan.novak@skaut.cz

4. Realizátor projektu ( je-li stejný jako předkladatel nevyplňovat )
jméno a příjmení, titul:
adresa:
telefon, fax, e-mail:
5. Místo konání projektu:
Plzeň, okolí skautské základny u Seneckého rybníka

6. Termín zahájení realizace projektu: 26. 3. 2010
7. Termín ukončení realizace projektu: 26. 3. 2010
8. Popis projektu a stručný obsah (hudební produkce, divadelní představení, sportovní akce, atd.):
Jedná se o zážitkový program, jehož součástí jsou lanové překážky. Kromě lanových překážek
obsahuje program aktivity motivující účastníky k práci ve skupině vedoucí k nastartování skupinové
dynamiky vznikající skupiny účastníků kurzu.

9. Cíl projektu (pro koho je akce určena - jaké skupině obyvatel) :
Účastníci prožijí konfliktní situaci, v níž budou nuceni porušit zadané pravidlo (pravidla). Následně jim
bude nabídnuta možnost zamyšlení, zda jsou s výsledkem svého chování spokojeni.
Program je určen účastníkům kurzu Lanáč – skupina 23 osob, většinou skautů, věk 18-30 let.
Účastníci se vzájemně neznají.
10. Navrhovaný způsob realizace (časový harmonogram, organizační zajištění, zajištění
bezpečnosti) :
Způsob realizace je uveden v příloze 1.
11. Navrhovaný způsob hodnocení účinnosti projektu, výstupy projektu:
Po skončení programu proběhne review. Projekt byl účinný, jestliže se při review účastníci zamyslí
nad svým vztahem k překračování pravidel v životě, svůj postoj zformulují a nabídnou ostatním.

ROZPOČET
12. Celkové náklady
6 500 Kč
13. Rozpočet projektu::
Materiál na překážky

5900,-

Zapůjčení data projektoru

200,-

Zapůjčení lan, slaňovacích pomůcek, úvazků

400,-

Celkem

6500,-

14. Požadovaná výše příspěvku: 5 000,- Kč

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné
okolnosti důležité pro posouzení projektu.
Datum, podpis statutárního zástupce žadatele, razítko :

Příloha k žádosti o grant: Realizace projektu

Prostředek ke splnění cíle
Aktivity, které budou nastaveny tak, aby splnění úkolu bez porušení pravidla bylo dost obtížné, nebo
dokonce nemožné.

Legenda programu: Krádež obrazu
Průběh:
1. Motivační scénka
Během motivační scénky se účastníci dozvědí o neúspěšném pokusu ukrást slavný obraz,
přichází výzva být úspěšnější.
Zároveň jsou řešena všechna bezpečnostní a zdravotní rizika, ukázka vzájemného jištění na
nízkých lanových překážkách.
2. Vlastní program
Účastníci jsou rozděleni do dvou skupinek, z nichž každá má jiný dílčí úkol. Aby byl program
zakončen úspěchem, je potřeba, aby obě skupinky svůj dílčí úkol splnily. Splnění úkolu brání
několik překážek, které musí skupina překonat. Úspěch skupiny není podmíněn úspěchem
všech jednotlivců na překážkách, jde především o spolupráci skupiny. V závěru se obě
skupiny setkají a spolupracují na posledním úkolu.
Program je zahájen motivovanou rozcvičkou, po níž následuje iniciativní hra. Těžištěm
programu jsou lanové překážky. V závěru čekají účastníky hry zaměřené na skupinové řešení
problému.
3. Review
Review bude nasměrováno k tématu dodržení všech pravidel během aktivit v programu,
účastníci si vzpomenou, že spousta z nich zadaná pravidla porušila. Měla by se rozvinout
diskuse, zda je pro jednotlivé účastníky důležité dodržovat pravidla při hře. Diskuse pak bude
zobecněna na jednání účastníků v běžném životě.
Časový plán:
7:45-8:10
8:10-8:15
8:15-8:25
8:25-9:25
9:25-9:30

Motivační scénka, rozdělení do skupin, bezpečnostní zásady
Příprava na akci, oblékání, obouvání…
Rozcvička
Hlavní část programu
Závěrečná scénka

Lanové překážky a materiál:
Materiál potřebný k realizaci programu:
- Data projektor, počítač pro prezentaci
- materiál na překážky
- 2x lano, sedák, slaňovací prostředek pro scénku
1. Tramvaj
5 koberců
1 PP lano (20 m)
1 instantní překážka - tramvaj
1 krátké lano (3 m) na kotevní bod
1 karabinu

2. Girlanda
1 instantní překážka – girlanda
2 koberce

3. Krocení koně
3 koberce
2 PP lana ( 20 m)

4. Kříž

4 koberce
2 PP lana 20 m

5. Síť
1 síť pletená z lan
1 PP lano 20 m
4 krátká lana

Materiál pro iniciativní hry:
1 PP lano tenké 100 m
2 PP lano 20 m
1 vypínač

Materiál
Lano PP 20 m
Instantní překážka - girlanda
Instantní překážka - tramvaj
Krátké lano
Karabina
Koberec
Síť
Tenké lano PP 100 m
Vypínač

Počet
8
1
1
1
1
14
1
1
1

Jednotková cena
380
600
600
100
300
0
1200
1400
60
Celková cena

Cena
3040
600
600
100
300
0
1200
1400
60
5900

