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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Výzva MAS Holicko: 3 
Kolo příjmu PRV: 13 
 
Fiche: 1 – Volný čas aktivně 
 
Žadatel: Oblastní charita Pardubice 
Název projektu: Rekonstrukce RVC Holoubek 
 
Popis projektu:  
RVC Holoubek se nachází ve starším rodinném domě, který byl zakoupen Oblastní charitou 
Pardubice. Celý objekt je rozdělen do několika místností, ve kterých probíhají různé volnočasové 
aktivity. Úprava podkroví umožní rozšířit nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit zejména pro 
matky na mateřské dovolené, ale i pro širokou veřejnost.  
Okna v přízemí jsou původní, netěsnící a některá nelze vůbec zavírat. Výměnou oken dojde k 
prosvětlení místností, zábraně úniku tepla a úspoře energie. Výměnou starých vchodových dveří se 
zvýší bezpečnost objektu a zateplení zádveří, kde se nachází šatna dětí. 
Dalším problémem je chybějící jakékoliv vybavení pro aktivitu a pobyt dětí na zahradě domu. 
Vybudováním hřiště u objektu na zahradě se rozšíří nabídka volnočasových aktivit a rozvíjení 
pohybových dovedností dětí při pobytu na čerstvém vzduchu.  
 
Kontakt: Oblastní charita Pardubice - RVC Holoubek, Dudychova 782, 534 01 Holice 

Milena Vohralíková, vohmil@iol.cz  
 

 
Výsledek projektu:  
Výsledkem projektu je úprava půdního prostoru, výměna oken a dveří, vybudování dětského hřiště 
a pořízení dataprojektoru a flipchartu.  
Po celkové úpravě objektu došlo k výraznému zlepšení 
nabízených služeb a k větším možnostem využívání 
pro volnočasové aktivity. Realizací projektu bylo 
možno rozšířit nabídku i vzdělávacích aktivit a 
programů pro veřejnost z Holic i okolních obcí. 
Výrazně se zlepšili podmínky pro činnost centra, které 
spočívají především v organizaci volnočasových aktivit 
pro děti ve věku od 0 do 6 let a jejich rodiče. Činností  
centra je rodičům umožněno orientovat se v oblasti 
výchovy, vývojové psychologie dítěte, mezilidských 
vztazích apod.  Obdobné centrum v regionu Holicka 
chybělo, neboť podobný typ tohoto rodinného centra v blízkém okolí do 20 km není zřízen. 

Částka požadované dotace: 853.969,- Kč Vyplacená dotace: 0 Kč 
Celkové náklady projektu: 1.078.502,- Kč 
Datum přijetí žádosti: 13. 5. 2011 
Datum podpisu Dohody: 9. 12. 2011 
Datum žádosti o proplacení: 8. 7. 2013 
Schválení platby: Platba neschválena 
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