
Cíl  4 
Podpora prorodinných aktivit pro rodiny s dětmi 
 

Opatření 4.1 
Udržení a rozšíření volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi prostřednictvím 

Domu dětí a mládeže  

Popis opatření 

Identifikátor:Jde o navazující službu, která není registrovanou sociální službou.  

 

Cílová skupina:rodina s dětmi 

 
Charakteristika služby: 

• Rozšíření aktivit vycházejících z potřeb rodičů a ostatníchúčastníků 

zájmového vzdělávání směřující k efektivnímu využívání jejichvolného 

času. 

• Pro handicapované děti v rámci činnosti zájmového kroužku Klubu 

Kamarád, jsou pořádány aktivity např. cvičení na fitballe, zdobení 

perníků,keramický výukový program, beseda s 

fyzioterapeutem,trampolínky, které přispívají k rozvoji jemné a hrubé 

motoriky. 

 
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 

• Podpora rodin naúzemí města Kojetína povede k celkové stabilitě 

modeluvícegenerační rodiny a k zapojení seniorů do 

vzájemněspolečensky přínosných aktivit. 

• Provázanost poskytovanýchnávazných služeb ve městě pro všechny 

věkové kategorie občanů. 

• Integrace dětí a mládeže se zdravotním postižením do běžnéspolečnosti a 

umožnění žít život jejich zdravých vrstevníků. 

 
Doložení potřebnosti 

• Počet návštěv jednorázových akcí pořádaných prorodiny s dětmi a 

mládež. 

• Počet rodin navštěvujících DDM Kojetínaktivity. 

• Zpětná vazba účastníků akcí pro děti se zdravotnímpostižením (dotazníky, 

aktivní setkávání, mítinky..). 

• Program rozvoje města Kojetína na období let 2015 – 2018 (Programové 

prohlášení RM Kojetína)- podpora rodin, ať už jsou to mladé rodiny, 

rodinys dětmi nebo rodiny se seniory. 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017 – 12/2019 

• zachování rozsahu a spektra poskytovaných činností   

• propagace aktivit 

• informovanost široké veřejnosti o nabídce prorodinných aktivit 

• hledání a využívání dotačních titulů pro zajištěníprorodinných aktivit 

• dostatek finančních prostředků 

• personální zajištění 

• programová nabídka 

 

Předpokládaný 
počet uživatelů 
 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 

Počet klientů 5715 5824 5900 6000 6100 
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 



Personální 
obsazení 

Pracovní 
pozice  

2015 
f.os./p.úv. 

2016 
f.os./p.úv. 

2017 
f.os./p.úv. 

2018 
f.os./p.úv. 

2019 
f.os./p.úv. 

Nepedag.prac. 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

Pedag.pracov. 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na službu 2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  2257 2522 2600 2700 2900 

Provozní náklady 2519 2473 2440 2540 2540 

Celkem 4776 4995 5040 5240 5440 

Investiční náklady 0 0 0 0 0 
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje 

Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 

Obec zřizovatel 800 983 1000 1100 1200 

MPSV ČR      

SF EU      

Úřad práce 183 235 240 240 240 

Tržby  1241 1250 1290 1390 1490 

Sponzoři 8 5 10 10 10 

Vlastní zdroje  70 68    

Příspěvek na péči      

KÚ Olom.kraje 2474 2454 2500 2500 2500 

Zdrav. pojišťovny      

ESF      
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

 

 


