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Žádost o dotaci na akce do 10 000,- Kč 
 

Dotační titul m ěsta Kroměříže 03 
DOTACE NA AKCE S CELKOVÝM ROZPO ČTEM DO 10 000 Kč 

 
 
 
 
 
 

Název organizace: 

Občanské sdružení BARBOŘICE 
I. Informace o žadateli 
Adresa sídla organizace: Kojetínská 1187/1a, 767 01 Kroměříž 

Právní forma: 
(ze stanov nebo zakládací listiny) 

Občanské sdružení (zapsaný spolek) 

IČ: 22877991 
 

Statutární zástupce organizace: 
(bude vyzván k podpisu smlouvy) 

Ing. Veronika Habrová, Ph.D. 
předseda 

Adresa: Kojetínská 1187/1a, 767 01 Kroměříž 

Telefon: 777031252 

E-mail: barborice-km@seznam.cz 
 
Název banky: Fio banka 

Číslo účtu: 2600437539/2010 

 

Počet členů organizace: Do 19 let  
(územní jednotky, která je žadatelem) 

Nad 19 let 3 
Počet placených zaměstnanců (přepočtený na celé úvazky) 0 
Výše členských příspěvků na člena organizace 0 
Celkový předpokládaný rozpočet organizace na  rok 2015 40 000 Kč 
 
Akce budou realizovány v období: (od – do) září 2015 

 
Celkové předpokládané náklady na akci (akce) : 9 800 Kč 

 

Požadavek na dotaci z rozpočtu města Kroměříže: 9 800 Kč 

Schválená dotace Kč 

 
II. Popis plánované akce (cyklu akcí): 
Občanské sdružení Barbořice již započalo s přípravnými kroky v oblasti Environmentální vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) u dětí předškolního věku. Ve spolupráci s o.s. Klubíčko v současné době 
již buduje na zahradě školy Zachar (nyní využíváno Klubíčkem) ekologickou zahrádku, kde se u dětí 
zejména předškolního věku budeme snažit nenásilnou formou posilovat vztah k přírodě.  
Dále bychom rádi umožnili rodičům s dětmi předškolního věku (široká veřejnost) organizovanou 
návštěvu centra ekologických aktivit Sluňákov o.p.s. (http://www.slunakov.cz/). Zde mají s EVVO 
bohaté zkušenosti.  

Číslo žádosti  

Tématická oblast  
(nevyplňujte) 
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Požadovanou dotaci bychom chtěli využít na financování lektora, který by provedl skupinu dětí 
s rodiči po areálu Sluňákova. Po exkurzi by následoval program specificky připravený pro cílovou 
skupinu, tedy rodiče s dětmi předškolního věku. Dále bychom dotaci využili na financování dopravy 
(vlak) 15 dospělých osob - rodičů dětí. Předpokládáme, že pokud se akce zúčastní oba rodiče, bude 
příspěvek poskytnut pouze jednomu z nich. U dětí předškolního věku je cena jízdenky do Horky nad 
Moravou (sídlo Sluňákova) = 0 kč, pro dospělou osobu zpáteční 120 Kč. Stravné nabízené 
Sluňákovem si budou účastnící platit z vlastních zdrojů. Poslední část požadované dotace bychom 
rádi využili ke koupi dárku pro děti – dětská ekopublikace typu omalovánky vydávané Sluňákovem a 
ke koupi ekopublikací pro potřeby o.s. Barbořice. Ekopublikace takto pořízené by nabízelo sdružení 
k zapůjčení rodičům případně institucím. 
Předpokládáme, že pokud bude zájemců více než 15 dospělých osob + děti, bude po domluvě 
s lektorem zvážen únosný počet zúčastněných osob pro naplánované aktivity a v případě, že to 
aktivity umožní, budou se moci další zájemci přidat. Náklady s exkurzí spojené si budou hradit sami. 
V případě, že budeme s akcí spokojeni, rádi bychom takové exkurze ve spolupráci s rodinnými centry 
působícími v Kroměříži (o.s. Klubíčko, Studio kamarád, Centrum pro rodinu, Pidi Země) pořádali 
pravidelně, aby se v oblasti EVVO oslovilo co nejvíce rodičů s dětmi. Jsme přesvědčeni, že přes 
rodinné akce tohoto typu je environmentální osvěta nejúčinnější.  
Podobné programy jsou nabízeny školským zařízením, ale vzhledem k účinnosti EVVO je podle 
mnoha výzkumů nejefektivnější zapojení celé nukleární rodiny. Nedůležitějším obdobím pro 
vytváření vztahu k přírodě a okolnímu světu je období do šesti let věku dítěte, cílovou skupinou 
projektu jsou proto rodiče s dětmi do 6 let. Tento typ zážitkové pedagogiky přímo v přírodě v 
současné době nenabízí žádná z MŠ v Kroměříži. 
 

III. Dohody o provedení práce – např. odborní lektoři, rozhodčí apod. (nutno uvést pouze, 
pokud jsou součástí rozpočtu náklady na jejich práci) 

Odbornost  Náklady na hodinu činnosti Počet hodin Náklady celkem 

    

    

 

Pokud  na tuto akci žádáte i u jiných subjektů /např. Zlínský kraj, Nadace aj./ - uveďte:  

ne 

 
Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okolnosti, 
důležité pro posouzení žádosti. 
Žadatel prohlašuje, že nemá dluhy a nedoplatky vůči státu ani vůči městu Kroměříž.  
 

Doplňující informace, které žadatel považuje za podstatné, lze uvést na samostatných přílohách. 

Seznam příloh: 

 Název přílohy 
ano Podepsaný originál rozpočtu 
ano Kopie dokladu o právní subjektivitě  
ano Kopie dokladu o oprávněnosti jednat jménem společnosti 

(zápis o valné hromadě) 
 
V Kroměříži, dne 30. 4. 2015 
 
  

         …………………………………………………………………… 
       Podpis statutárního zástupce, razítko 
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