
 

 

 

 

PROJEKT MLÁDEŽNICKÉ INICIATIVY 
 
1. Základní informace  

Název projektu Instruktoři v akci 

Vedoucí projektu 

Jméno a příjmení: Daniel Lotter Tel.: 733323259 

Adresa: Nádražní 694, Karviná, 73301 
E-mail: 
lotter.daniel@gmail.com 

 Skype: - 

Zástupce vedoucí/ho 
projektu 

Jméno a příjmení: Filip Korn Tel.: 730430294 

Adresa: Nedbalova 2415, Karviná, 73506   E-mail: kornfipo@seznam.cz  

 Skype: 

Jména dalších členů 
realizačního týmu 

Jakub Sehnal, Marek Kabot, Lukáš Polák 

Název 
zastřešující/podpůrné 

organizace 
Posejdon, o.s. 

Kontaktní osoba 
v organizaci 

Jméno a příjmení: Roman Štolfa Tel.: 721012222 

Adresa: Březová 545, Karviná, 73401 
E-mail: 
roman.stolfa@posejdon.cz  

 Skype: 

Celková doba trvání 
projektu (včetně 

přípravy a 
vyhodnocení) 

Zahájení: 03/2015 Ukončení: 12/2015 

 

1. Sumarizace projektu. 
Vyslat instruktory na akreditovaná školení, zvýšit jejich kvalifikaci v bezpečnosti vodáckých sjezdů, šířit zájem o 
vodáctví a bezpečné návyky na vodě a vydání příručky o bezpečnosti v elektronické podobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Definice problému, cílové skupiny/komunity a jejích potřeb 
V čem spočívá hlavní problém, k jehož řešení chcete vaší aktivitou přispět?  
Nedostatek akreditovaných instruktorů. Podceňování nebezpečí ze strany vodáckých nováčků. 
 
Komu je vaše aktivita určena – cílová skupina? 
Projekt se dotkne různých věkových skupin vodáků Odry a Olše. Akreditovaná školení jsou určena pro aktivní 
vodáky ve věku od 18-ti do 30-ti let z okresu Karviná. 
 
Proč myslíte, že je potřebná? 
S rostoucím zájmem o vodní turistiku na řece Odře a Olši by bylo dobré rozšířit seznam kvalifikovaných 
instruktorů na území okresu Karviná. Příručka, kterou vydáme, pomůže instruktorům při organizování akcí a 
zvýšení bezpečnosti.  
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3.  Cíle 
Jaké konkrétní cíle musíte (na 100%) splnit, abyste přispěli k řešení popsaného problému. 

a) Kurz instruktorů vodní turistiky.  
b) Veřejné akce na vodě a akce pro školská zařízení.  
c) Vydání příručky o bezpečnosti na vodě a základních pravidlech organizování vodáckých akcí. 

 
 

4. Aktivity projektu 
Jaké konkrétní aktivity vám pomohou tyto cíle naplnit? 
Absolvování akreditovaných kurzů pro instruktory vodní turistiky. Veřejné akce na vodě a akce pro školská 
zařízení. Vydání příručky o organizování akcí a bezpečnosti na vodě. 
 
 
 

5. Harmonogram projektu 
Propojení aktivit s časem 
 

Kdy Co Kdo – člen týmu Jak 

03-06/2015 Nábor Jakub Sehnal Oslovení vodáků okresu Karviná. 

04-06/2015 Akreditovaná školení Marek Kabot Výběr a účast Instruktorů na školení. 

05-11/2015 Akce Filip Korn Veřejné akce. 

12/2015 Vyhodnocení projektu Daniel Lotter Závěrečná zpráva. Příručka. 
Vyúčtování. 

 
 

6.  Týmová spolupráce, zapojení cílových skupin, partnerství 
Jak si rozdělíte role v realizačním teamu? 
Daniel Lotter – Administrátor projektu. Příručka. Vyúčtování. 
Filip Korn – Koordinátor akcí v okresu Karviná. 
Jakub Sehnal – Reklama a propagace.  
Marek Kabot – Přehled akreditovaných školení.  
Lukáš Polák – Instruktor. 
 
Jak do projektu zapojíte cílovou skupinu/komunitu. 

a) Veřejné akce v okrese Karviná. 
b) Akce pro školy, školská zařízení a organizace okresu Karviná. 

 
S kým ještě budete na projektu spolupracovat a jak? 
Vodácké potřeby a zázemí – Iniciativa Dokořán Karviná, Posejdon, o.s. Dolní Lutyně-Věřňovice, 8. oddíl Hraničář 
Karviná.  
 
Příručka – Regionální knihovna Karviná, Hraniční meandry Odry o.s. Bohumín, Posejdon, o.s. Dolní Lutyně-
Věřňovice. 
 

Propagace – Obce, školy, organizace, regionální média. 
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7. Dopad projektu a jeho výstupy 
Jaký dopad bude mít vaše aktivita na cílovou skupinu/komunitu? 

Rozvoj lidských zdrojů. Více akcí pod dohledem akreditovaných instruktorů. Zvýšení kapacity akcí. 

 

Jaký dopad bude mít projekt na váš realizační tým (co získáte, co se naučíte?)? 

Dobrá zkušenost. Účast na školení přinese vzájemnou výměnu zkušeností se školiteli. Vyzkoušení v praxi. Práce 
na příručce a práce s lidmi … to všechno je dobrou zkušeností.  

 

Jaké konkrétní výstupy/produkty chcete během projektu vytvořit? 

a) Poslat na akreditovaná školení 10 instruktorů.  
b) Vydat Příručku. 

 

8.  Viditelnost projektu a využití výsledků projektu 
Jak budete o vašem projektu informovat veřejnost a media? 
Internet (WWW, sociální síť facebook). Články v novinách.  
 
Jak budete sdílet a šířit vaše výsledky a výstupy?  

Internet (WWW, sociální síť facebook). Články v novinách. Závěrečná zpráva.  

 

9. Vyhodnocení aktivity a návazné aktivity 
Popište, jakým způsobem budete váš projekt vyhodnocovat (průběžně i po jeho skončení). Dále popište, jaké 
navazující aktivity předpokládáte a z jakých zdrojů je hodláte realizovat? 
Statistika 

a) Počet účastníků akreditovaných školení. 
b) Počet účastníků veřejných akcí a počet akcí. 

 

10. Rozpočet podpořeného projektu – v českých korunách 

Název položky 
Aktivita Opodstatnění položky v kontextu 

aktivity Náklad v KČ 

 Doprava Školení, akce 
 Doprava vodáckého vybavení na 
veřejné akce. Doprava osob na 
akreditovaná školení.  

 10 000 Kč 

 Kurzovné Školení  Poplatky za akreditovaná školení   42 000 Kč  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Celkem za projekt:  52 000 Kč  

 


