TISKOVÁ ZPRÁVA
6. dubna 2022
Nevíte, co v létě s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na přívesnický tábor!
Mikroregion Moštěnka spouští v dubnu přihlašování dětí na letní přívesnické tábory. Během
prázdnin se jich uskuteční celkem šest v pěti obcích. Zájemci se mohou hlásit u jednotlivých
instruktorů nebo se obrátit na koordinátorku projektu Elišku Frydrychovou.
Tábory se uskuteční ve Staré Vsi, Beňově, Křtomili, Dřevohosticích, dva chystají pořadatelé
v Bochoři. Organizaci mají na starosti základní školy, dobrovolní hasiči, spolky či přímo obce.
Stejně jako v minulých letech budou i letos turnusy tematicky zaměřené. Děti se mohou těšit
například na kouzelnický a indiánský tábor, na cestu do pravěku či týden s názvem Máme rádi
Česko.
„Během pěti dní si táborníci vyzkouší aktivity z různých oblastí. Součástí programu budou
výtvarné a rukodělné činnosti, angličtina, sport, badatelství, ochrana životního prostředí,
celotáborové hry a výlety do přírody,“ řekla koordinátorka projektu Eliška Frydrychová.
„Přívesnické tábory nejsou pobytové. Děti na nich stráví přibližně stejnou dobu, po kterou jsou
jejich rodiče v zaměstnání,“ upřesnila Eliška Frydrychová s tím, že jednotlivé turnusy jsou
určené pro děti z mikroregionu Moštěnka ve věku od šesti do čtrnácti let.
Oblíbené tábory pro děti zaměstnaných rodičů podporuje už tři roky MAS – Partnerství
Moštěnka. Za tu dobu zprostředkovala pořadatelům z Operačního programu Zaměstnanost
přibližně milion korun.
Letáky s bližšími informacemi najdou zájemci na stránkách Sítě pomoci Moštěnka pod
odkazem:
https://sitpomoci.cz/novinky/privesnicke-tabory-v-mikroregionu-mostenka-v-lete-2022/
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Bližší informace poskytne koordinátorka:
Eliška Frydrychová
Tel.: 731 109 352, e-mail: kancelar@mostenka.cz

Termíny táborů v roce 2022:

Stará Ves: 1. 7., 4. 7., 7. 7., 8. 7. a 11. 7.
Bochoř 1. turnus a Beňov: 11. – 15. 7.
Křtomil a Dřevohostice: 25. – 29. 7.
Bochoř 2. turnus: 8. – 12. 8.

Místní akční skupina (MAS) – Partnerství Moštěnka, o.p.s., pomáhá starostům, spolkům,
školám, podnikatelům, zemědělcům a dalším aktérům na území 51 obcí Zlínského a
Olomouckého kraje získávat finanční podporu z EU a národních programů. Ve spolupráci s nimi
usiluje o zlepšení kvality života obyvatel na venkově a životního prostředí. Společnost vznikla
v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací.

