
Příloha 1 - Žádost o dotaci 2022

Příloha č. 1a

Žádost o dotaci 2022

Grantový program města 2022

1 z 6



Příloha 1 - Žádost o dotaci 2022

Identifikace žadatele:

Rodinný klub Klíček z.s.

Adresa sídla:     Lázeňská 708/39, 2500 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Adresa klubu: M.Švabinského 371, 2500 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČO:                     22716971

č.ú.                      2600306491/2010 Fio banka, Praha 1

Tel: 721 338 086

Email: klubklicek@gmail.com

www.boleslavskyklicek.cz

https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/

Úvod – představení spolku

Rodinný klub Klíček z.s.

Rodinný klub Klíček působí v našem městě od roku 2012. Hlavní činností našeho spolku je podpora rodin,
rozvíjení vztahu k přírodě a svému okolí. Vytváříme zázemí pro rodiče a širokou veřejnost z našeho města,
kde se můžou potkávat v rodinné atmosféře, trávit společný čas a společně rozvíjet aktivity pro děti, rodiče
a město, ve kterém žijí. Spolek pořádá celou řadu akcí a činností nejen pro děti (přírodovědné přednášky,
workshopy, příměstské tábory, kulturní společenské akce, pečení v peci, divadélka, Polabská geostezka na
Ostrůvku apod.)

Poslední Valná hromada proběhla dne 26. 6. 2021. Rodinný klub Klíček z.s. měl k tomuto dni 54 členů.
Statutárním orgánem je 5ti členná Rada spolku ve složení: Bc. Petra Zunová – předseda spolku, Lucie
Valentová – místopředseda spolku, členové rady Jiřina Jandourková, Ivana Jaňourová Vanická a Barbora
Navrátilová. Součástí rady jsou i dvě koordinátorky, které klub vedou.

Klub Klíček je od roku 2012 členem Asociace lesních mateřských škol. V září roku 2013 klub obdržel na
mezinárodní konferenci titul „Školka blízká přírodě“. Snažíme se kvality klubu stále zvyšovat. To jsme
dokázali i v roce 2018, kdy klub prošel certifikací a je držitelem certifikátu Standardů kvality od ALMŠ, na
podzim 2021 jsme obhájili recertifikaci. Také pokračuje zapojení klubu v ekologickém středisku výchovy
Pavučině a Severu, v projektu Gengel pro uchovávání starých odrůd a v projektu "Živá zahrada" od Českého
svazu ochránců přírody. Rodinný klub Klíček z.s je kromě Asociace dětských skupin a lesních školek také
aktivním členem MAS Střední Polabí.

Díky snaze rozšiřovat naši činnost a zachovat dostupnost služeb široké veřejnosti proběhla v roce 2016
transformace dětského klubu na Dětskou skupinu a zároveň vytvoření nové Dětské skupiny (9/2016).
Podařilo se tak za podpory ESF OP Zaměstnanost zrekonstruovat městské prostory v Boleslavské rezidenci. V
roce 2018 jsme získali další dotace z ESF OP Zaměstnanost na provoz dětských skupin na další období - 2
roky a také dotaci na provoz odpoledního Klubu Letokruhy na období 3 roky. V září 2018 jsme odpolední
klub Letokruhy otevřeli pro žáky prvního stupně základních škol. Následně se nám podařilo získat další
navazující dotace na obě dětské skupiny do února roku 2022 a dále také navazující grant na provoz klubu
Letokruhy až do srpna roku 2022. Činnost dětských skupin bude od března dotovaná z MPSV. Také se nám
podařilo získat dotaci a zrealizovat projekt "Přírodní zahrada Klíček" od Státního fondu životního prostředí
ČR. Od listopadu 2021 jsme také certifikovaná Ukázková přírodní zahrada.
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Spolupráce

Rodinný klub Klíček z.s. spolupracuje s celou řadou škol, klubů, spolků a dobrovolníků z Brandýsa a

okolí.

Klíček úspěšně spolupracuje s Ateliérem 6tej Smysl, Samoděj z.s., Skautským střediskem Junák Stará

Boleslav, MAS Střední Polabí, Střední zemědělskou školou Brandýs n/L., se ZŠ Jungmannova ze Staré

Boleslavi, s DPS Stará Boleslav a Charitním domem Stará Boleslav, Knihovnou Brandýs nad Labem, Plejs

Brandejs, základní školou ZáŠkola a ostatními školkami i školami nejen z našeho města aj.

Aktivity klubu

Klub Klíček má celou řadu aktivit – klub pro děti a rodiče, příměstské tábory, akce pro veřejnost, zájmové

kroužky, environmentální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a rozvoj komunitního života – společné akce, brigády

apod.

Významnými aktivitami spolku jsou akce pro veřejnost, např. přednášky a besedy, společenské akce a

slavnosti, tvořivé dílny, filmové večery, exkurze, vzdělávací programy, pečení v komunitní peci aj.

Spolek aktivně rozvíjí a udržuje místní a historické tradice v našem městě např. organizováním Masopustu,

Svatováclavské slavnosti, Sv. Martin, Mikuláš aj. Významné jsou též akce kolem Dne Země.

Od roku 2012 jsme zorganizovali více jak 240 akcí pro širokou veřejnost a občany našeho města.

Do chodu klubu a organizování akcí jsou zapojeni členové spolku, rodiče dětí v klubech a další dobrovolníci.

Společný přístup a participace je součástí konceptu vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Jsme přesvědčeni o

tom, že každý člověk má potřebu stýkat se pravidelně s menším okruhem lidí se společným zájmem, což se

v současnosti ze života lidí vytrácí a je třeba to pěstovat. Rodiče tak mohou spolutvořit a spoluovlivňovat

chod klubu. Během roku proběhla řada setkání členů spolku i dalších rodičů, grilování, oslav a jiných akcí

pro utváření a utužování komunity klubu.

Snažíme se aktivity rozšiřovat a ještě více stmelovat komunitu. Pořádáme pravidelná setkání, která jsou

spojena s tradicemi roku a programem, kterým právě v klubu s dětmi žijeme, např. Tři králové, Masopust,

Velikonoce, Morana, Den Země, Svatováclavské a Svatomichaelské slavnosti, Jablečná slavnost, Sv. Martin,

Vánoční slavnost aj. Především rodiče, nově přistěhovalí občané našeho města, si cení možnosti, najít si

přátelé mezi rodinami s dětmi stejného věku, přátelství pak utužují i na společných akcích, kde se rodiny

setkávají (společné výlety, dovolená, vánoční pečení, pečení chlebů, sběr bylin aj.)

V roce 2017 byl realizován projekt „Zahrady Klíček“, který umožnil zkrášlení zahrady residence a současně
umožnil další využití jak pro místní školy (EVVO programy), tak veřejnost. Od roku 2018 společně
využíváme pečení v komunitní peci.

Velkých finančních úspor nákladů je dosahováno významnou dobrovolnou činností rady, členů, lektorů,

dobrovolníků a také nízkými náklady. Aktivity spolku a příspěvky slouží na pokrytí základních potřeb klubu -

energie, materiály, realizace akcí, lektorné, apod.
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PROJEKTY v rámci předkládané výzvy

Grantový program města na rok 2022

Rodinný klub Klíček z.s. zajišťuje celou řadu aktivit pro všechny věkové kategorii (viz výše).

Akce pro veřejnost

Klub se snaží vytvářet podmínky pro vzdělávání nejen dětí, ale i široké veřejnosti. Z tohoto důvodu

jsou pořádány pravidelné podvečerní přednášky pro širokou veřejnost zaměřené na přírodu, vědu,

cestování, výchovu dětí a vzdělávání, zdravý životní styl aj. Důraz klademe na zprostředkování nejnovějších

poznatků a informací od odborníků z daného oboru a současně na vytváření prostoru pro společné

setkávání občanů našeho města a okolí. Pravidelně pořádáme ve spolupráci s městem velké akce jako

oslavy Sv. Václava, Den Země, Masopust, atd. V roce 2022 je plánováno uspořádání více jak 15 akcí pro

veřejnost.

Seznam plánovaných akcí včetně položkového rozpočtu a harmonogramu je součástí Přílohy 2 této

žádosti.

Základní informace k vybraným pravidelným či každoročním akcím:

Pravidelná divadelní představení pro děti

Rodinný klub Klíček z.s. od roku 2015 pořádá divadelní představení pro děti. Jde převážně o

loutková divadla. Představení probíhají přímo v prostorách Klíčku nebo při vhodném počasí i v prostorách

vybudovaného venkovního amfiteátru v zahradě.

Masopust

Ve spolupráci s Ateliérem 6tej smysl již devátý rok oslavujeme masopustní čas společným

programem pro děti i dospělé. Hlavní myšlenkou je obnova tradic, připomenutí historických zvyklostí,

zapojení komunity a společně si užít fašankové veselí. Pro děti jsou připravené stylové hry a stanoviště, na

kterých se seznámí s masopustní tradicí. Program akce je také vyplněn průvodem, živou kapelou a pálením

basy.

Den Země

Vzhledem k zaměření našeho klubu se jedná o největší akci, kterou každý rok pořádáme. Oslavy

Dne Země se slaví celosvětově 22.4. Kolem tohoto dne pořádáme ve spolupráci s městem Brandýs nad

Labem, odborem životního prostředí a dalšími organizacemi celou řadu akcí. Oslavy jsou většinou zahájeny

přednáškou významné osobnosti. Hlavní oslavy jsou realizovány v Rezidenci a obsahují řadu vzdělávacích

programů, informačních stánků, divadel, koncertů, vzdělávacích atrakcí pro mládež, výstav, občerstvení

apod. Součástí programu bývá i přírodovědná exkurze. Přípravy akce jsou časově a organizačně náročné a

je zapojeno více jak 40 dobrovolníků. Akce bude zorganizována i v případě nepříznivé epidemiologické

situace formou výzev veřejnosti prostřednictvím letáků a facebookových událostí.
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Zahradní slavnost - knižní bazar, Restaurant day

Pod názvem Zahradní slavnost se bude konat již šestý ročník hudebně – literárního odpoledního

programu v zahradě staroboleslavské Rezidence. Akce je určena dospělým i dětským návštěvníkům.

Součástí programu jsou autorská čtení, hudební vystoupení, tematické workshopy, divadlo, velmi oblíbený

knižní bazar a od roku 2016 jsme do programu zahrnuli mezinárodní festival domácích jídel Restaurant day.

Akci pořádá Rodinný klub Klíček ve spolupráci Knihovnou E. Petišky.

Přednášky a besedy pro veřejnost

Převážně v zimních měsících pořádáme pravidelné přednášky pro veřejnost. Pokud to epidemická

situace dovolí, chtěli bychom v roce 2022 uspořádat např. přednášku publicisty a autora knihy Raději zešílet

v divočině, Aleše Palána. Dále máme v plánu přednášku šéfredaktora týdeníku Respekt Erika Taberyho,

která měla proběhnout již minulý rok, ale z důvodu koronakrize byla odložena. V chladných měsících

budeme pořádat besedy, přednášky o mediální výchově či zaměřené na aktuální dění ve světě a

společnosti.

Svatováclavské slavnosti

Každým rokem doplňujeme Svatováclavské slavnosti o program pro děti a rodiče formou

středověkého jarmarku. Pro návštěvníky malé i velké jsou k vidění ukázky řemesel a dobových her

připravených a organizovaných rodiči a přáteli klubu Klíček. V prostorách Rezidence naleznou oázu klidu

nejen maminky s dětmi, ale i starší lidé. Všichni zapojení realizátoři této akce jsou oděni do jednoduchých

kostýmů, které jsou jako z dob knížete Václava, ušité v Ateliéru 6tej smysl. Večer se „Svobodný lid knížete

Václava“ z Klíčku zapojí do průvodu Sv. Václava.

Férová snídaně

Od roku 2014 pořádáme Férovou snídani. Myšlenka Férové snídaně NaZemi je velmi prostá:

sejděme se v parku se známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a společně posnídejme fairtradové a

lokální dobroty. Jednoduše a zároveň moc příjemně, stejně jako tisíce lidí na světě oslavíme Světový den

pro fair trade a dáme najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec.

Přehled akcí pořádaných spolkem od roku 2021:

Seznam uspořádaných akcí 2021
Leden 2021 Klíčkovské hledání pokladů - hra pro veřejnost
Březen 2021 Stopy slov – hra pro veřejnost
27. a 28. 3. 2021 Ukliďme Česko! - organizovaný úklid přírody v našem městě
Duben 2021
Výzvy na Oslavu Dne Země
1. Výzva: Pěstuj a zkrášluj: Vyrob „semínkovou bombu” a vypěstuj si tabák
2. Výzva: Buď soběstačný „upeč třeba chleba”
3. Výzva: Tvoř „umělec je v každém z nás” 
4. Výzva: Probuď v sobě kutila!
28. 4. 2021 ZŠ Na Výsluní - EVVO Jaro mezi stromy
20. 5. 2021 Veletrh odborníků
25. 5. 2021 ZŠ Na Výsluní - Voda pro život
2. 6. 2021 ZŠ Palachova - EVVO Na slovíčko u vodníka
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3. 6. 2021 ZŠ Na Výsluní - EVVO Voda pro život
14. 6. 2021 Komunitní setkání u ohně
16. 6 .2021 MŠ Okružní - EVVO Cesta do pravěku
23. 6. 2021 ZŠ Na Výsluní - EVVO Jak to chodí u mravenců
29. 7. 2021 Komunitní pečení v peci
28. 8. 2021 Polabský Montmartre - rukodělná dílna
5. 9. 2021 Food Festival - střelba z luků
9. 9. 2021 Oslava hojnosti na zahradě Klíčku
11. 9. 2021 Polabský podzim - EVVO program O životě žab
19. 9. 2021 Divadelní Brandýs - výtvarná dílna
21. 9. 2021 Pečení v peci
23. 9. 2021 Cesta za exotickou kuchyní
28. 9. 2021 Svatováclavský jarmark

Další akce byly zrušeny z epidemiologických důvodů

Významné akce nemohou být realizovány bez vyšší podpory, neboť vyžadují značnou organizační

vytíženost, kterou není možné realizovat v rámci běžné činnosti.

Žádost na podporu na činnost spolku je podávána v rámci Programu „Příspěvky na činnost společenských,

kulturních a zájmových organizací na rok 2022“ - náklady přímo související se zajištěním činností

organizace.

Dne 28. 1. 2022

Za radu spolku zpracovala Bc. Petra Zunová (předsedkyně), Lucie Valentová
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