Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017
Podpora zapojení generací do komunitního života v obci

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V LOMNICI
Příloha č. 2 - Popis cíle a aktivit projektu
Cílem předkládaného záměru je vybudování moderního dětského hřiště, jehož celkovou podobu i
jednotlivé herní prvky navrhly děti, které také budou hřiště v budoucnu využívat. Naplnění cíle
projektu vede k podpoře komunitního života dětí a mládeže v obci Lomnice.
Do rozvoje komunitního života byly děti a mládež tak zapojeny již ve fázi přípravy projektu. Jejich
aktivní zapojení v podobě výtvarného ztvárnění hřiště bylo základem pro finální situační návrh a
výběr konkrétních prvků. Tento krok vede k bližšímu vztahu dětí a mládeže k nově vzniklým herním
prvkům a vzájemnému propojení komunitního života ve městě.
Pro dosažení výše uvedeného cíle projektu byly naplánovány tyto aktivity:
I) Vyhledání lokality pro dětské hřiště
Děti v obci si již delší dobu přály mít místo, kde si budou moci hrát a trávit volný čas s kamarády.
Důležitým krokem v přípravné fázi bylo tedy nalezení vhodného místa, kde by hřiště mohlo být
postaveno. Výstupem této aktivity bylo zvolení lokality, kterou byla vybrána plocha ležící na
strategickém místě v obci, která je zároveň v majetku obce. Nachází se v blízkosti fotbalového hřiště,
multifunkčního kulturního domu Obce Lomnice, a především také ZŠ a MŠ Lomnice. Z pohledu
dostupnosti lokality se tedy jedná o ideální polohu.
II) Výběr herních prvků – proaktivní zapojení dětí do komunitního života
Tuto fázi přípravy projektu zajišťovaly děti z MŠ a ZŠ, které měly za úkol ztvárnit své představy
budoucího hřiště a po vzájemné diskuzi vybrat právě ty herní prvky, které se jim nejvíce líbí a které na
svém hřišti chtějí mít. Jejich návrhy byly následně předány architektovi, aby vše zpracoval do
uceleného návrhu. Následně byl dle vybraných prvků stanoven předběžný rozpočet akce. Bližší popis
zapojení dětí včetně fotografií je uveden níže v bodě 3.
III) Příprava žádosti vč. příloh
Na základě všech podkladů byla vypracována projektová žádost v souladu se Zásadami podprogramu
pro poskytování dotací v roce 2017. Veškeré požadované dokumenty jsou doloženy v aplikaci IS DIS
ZAD v elektronické a případně také tištěné podobě.
IV) Výběr dodavatele herních prvků, instalace herních prvků
Další fází projektu je samotná výstavba dětského hřiště a instalace vybraných herních prvků.
Dodavatel bude vybrán na základě výsledků výběrového řízení, které bude probíhat v souladu se
stanovami obce pro výběr dodavatele. Tato aktivita bude ukončena předávacím protokolem k nově
vybudovanému dětskému hřišti.
V) Závěrečné vyhodnocení akce
Jakmile bude hřiště dokončeno, bude poskytovateli dotace předložena zpráva o průběhu realizace
akce včetně fotografií, údaje o financování akce včetně faktur a výpisů z účtu, předávací protokol a
další požadované dokumenty.
Přípravná fáze (aktivity I + II + III):
Příprava žádosti:

10 – 12/ 2016
12/2016
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Výběr dodavatele:
Vybudování hřiště:
Závěrečné vyhodnocení akce:

05/2017
1. 6. 2017 - 31. 10. 2017
1. 11. 2017 – 30. 4. 2018
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