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Název projektu:  Rozhýbejme v Benátkách všechny generace! 

POPIS PROJEKTU 

Obsah projektu:  Projekt je zaměřen na mezigenerační setkávání a vzájemnou spolupráci při 

volnočasových pohybových aktivitách mládeže a seniorů při zdolávání různých sportovních 

disciplín a venkovních her. V rámci Klubu deskových her disponujeme několika venkovními 

hrami a našem cílem je jejich aktivním používáním propojit generace a namotivovat mládež i 

seniory k účasti na soutěžních kláních různými cenami a medailemi, jako i rozšířit sortiment 

venkovních her například o kuželky či volejbalovou síť.  

 

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je uspořádat několik sportovně/společenských akcí a na 

nich jedinečným způsobem propojit generace v benátecké komunitě prostřednictvím pohybu a 

aktivního smysluplného trávení volného času. Vedlejšími cíli projektu je navázání 

mezigeneračních vztahů a posílení komunitního života.  

 

Význam projektu: Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na komunitní život v Benátkách 

nad Jizerou a na rozvoj a udržení pohybových dovedností účastníků projektu. Nenásilnou 

formou povede účastníky aktivit projektu ke zdravému pohybu, pobytu na čerstvém vzduchu a 

mezigeneračnímu setkávání. S touto činností mají organizátoři projektu již bohaté a úspěšné 

zkušenosti z provozovaného klubu deskových her, jehož aktivity bychom chtěli nově situovat 

co nejvíce do venkovních prostor.  

 

Přínos projektu: Přínosem projektu bude vytvoření mezigeneračních přátelství, smysluplně a 

zdravě trávený volný čas a v neposlední řade posílení komunitního života na benátecku.  

 

Detailní rozpočet:  

Pohoštění na společensko/sportovní akce 8 000 Kč 

Síť na míčové hry 1 600 Kč 

Závěsné kuželky venkovní sada  11 400 Kč 

Balíčky pro vítěze soutěží 6 000 Kč 
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Medaile pro finalisty soutěží 3 000 Kč 

Fota z realizovaných akcí:  
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