Tisková zpráva č. 5
Projekt „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ nabírá na tempu
V úterý 3. května 2011 hostil Kulturní dům ve Švihově Zahajovací konferenci projektu
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství
zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“, podporovaný z Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost, Evropského sociálního fondu, které se zúčastnili
zástupci územních samospráv, nestátních a neziskových organizací a podnikatelů. Velmi
pozitivní na konferenci bylo, že mezi účastníky byli zastoupeni muži a ženy všech věkových
kategorií a to nejen zástupci partnerů projektu, ale i z dalších obcí zájmového území
Pošumaví. Prakticky tak byla potvrzena otevřenost projektu všem zájemcům.
Kromě představení projektu manažerkou projektu, byla hlavním tématem otázka rovných
příležitostí žen a mužů, kterou ve své přednášce podrobně ozřejmila odborná konzultantka
Danuše Machátová. RNDr. Zuzana Guthova-Jarkovská hovořila na téma komunitní školy a
komunitní plánování. Zástupkyně firmy AgAkcent informovala o obsahu vzdělávacího kurzu.
Živá a podnětná diskuze se rozpoutala již v průběhu vystoupení jednotlivých přednášejících.
Účastníci konference obdrželi všechny prezentace jako sborník na CD.
Projekt naplňuje své aktivity dle schváleného aktuálního harmonogramu.
V řádném termínu byla do konce dubna předložena monitorovací zpráva projektu včetně
všech příloh. Komunitní koordinátoři partnerů projektu jsou vybaveni notebooky a intenzivně
začali pracovat s jednotlivými cílovými skupinami ve svých obcích a městech.
Na zahajovací konferenci navážou zahajovací semináře u všech sedmi partnerů projektu.
Termíny v jednotlivých městech a obcích (Běšiny, Hartmanice, Chanovice, Kasejovice,
Kdyně, Měčín, Švihov) budou včas oznámeny všem občanům.
V polovině června bude zahájen e-learningový kurz pro vybrané účastníky. Velká míra
zodpovědnosti je na komunitních koordinátorech/koordinátorkách projektu a statutárních
zástupcích jednotlivých partnerů projektu, kteří oslovují členy cílových skupin a vybírají
účastníky kurzů.
Ještě před letními prázdninami budou proškoleni lektoři jednotlivých témat kurzů.
E-learningový kurz i jednotlivé vzdělávací kurzy nabídnou všem účastníkům získání
vědomosti, které jim umožní i po skončení projektu řešit místní problémy v oblasti rovných
příležitostí žen a mužů a komunitního projednávání projektů. Za rok touto dobou by již měla
fungovat síť vzniklých komunitních škol, které budou m.j. pomáhat zakládat podobné
komunitní školy v dalších obcích Pošumaví.
Účast v projektu je jedinečnou nabídkou pro občany, představitele spolků, ženy na mateřské
dovolené, mladé studentky a studenty, pro seniory, pro zaměstnavatele, tedy pro všechny,
kdo se zajímají o obecní společné dění, kdo chtějí spolurozhodovat o své obci a o tom, co se
v ní bude realizovat. Pro všechny, kdo chtějí získat nové informace a naučit se novým
postupům. Kurzy a přednášky budou zajišťovat kvalifikovaní lektoři. Účast na kurzech a
seminářích je bezplatná, účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.
Proč této nabídky nevyužít?!
Miroslava Vacková manažerka projektu

