Tisková zpráva č. 9
Vzdělávací kurz projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ zdárně ukončen
29. března 2012 se ve Kdyni symbolicky „zavřely dveře“ za posledními účastníky
vzdělávacího kurzu a došlo k ukončení významné klíčové aktivity celého projektu. Je
potěšující, že u všech sedmi partnerů projektu se do e-learningové části kurzu zapojilo 101
účastníků, z nichž 89 tuto část také zdárně ukončilo a obdrželo certifikát absolventů.
Vzdělávací kurz ukončilo celkově 81 účastníků a také obdrželi osvědčení absolventů
vzdělávacího kurzu. V době od 5. září 2011 do 29. března 2012 se každých čtrnáct dnů
scházeli účastníci vzdělávacího kurzu s lektory a postupně se seznamovali s tématy založení
a fungování venkovské komunitní školy a s poměrně obtížným tématem rovných příležitostí
žen a mužů. Lektory této části – rovné příležitosti žen a mužů byli Radana Šašková,
manažerka MAS Pošumaví, Marie Hlaváčová ze Sušice, Jaroslav Viktora, ředitel ZŠ
Kasejovice a Věra Tomaierová z Úřadu práce v Klatovech.
Obě témata – založení a fungování venkovské komunitní školy a rovné příležitosti žen a
mužů se setkala v 5. modulu kurzu, kde byli lektory Věra Tomaierová z Úřadu práce Klatovy,
Jana Dirriglová, starostka z Loučimi a Václav Petrus, starosta města Švihova. Velmi
zajímavý byl jistě pro všechny účastníky i přizvané hosty 6. modul, ve kterém se formulovaly
otázky, problémy a představy, které by bylo dobré u každého z partnerů projektu dříve nebo
později řešit. Přestože byl přístup k možnosti vyjádřit se v rámci 6. modulu k někdy i palčivým
otázkám měst a obcí u jednotlivých partnerů projektu rozdílný, je potěšující, že tam, kde se
této části vzdělávacího kurzu zúčastnili zastupitelé, byli často překvapeni tím, jak takový kurz
v rámci projektu probíhá, jak otevřená se na něm vede diskuze a jaká témata jsou otevírána.
Uznání a poděkování patří všem lektorům této části vzdělávacího kurzu, kteří se svých rolí
zhostili velmi dobře.
Všechna témata, která zazněla v rámci diskuze 6. modulu budou projednána komunitním
způsobem na seminářích, které se budou u jednotlivých partnerů projektu konat od června
letošního roku až do března roku 2013. Účast na těchto seminářích je velkou výzvou pro
všechny občany, zástupce spolků, zastupitele, absolventy vzdělávacího kurzu. Úkolem
seminářů je komunitním způsobem projednat to, co občany jednotlivých partnerských měst a
obcí pálí takovým způsobem, aby to bylo možné i realizovat.
Jednou z významných klíčových aktivit projektu je založení fungující a spolupracující sítě
venkovských komunitních škol. Kromě Švihova, kde již komunitní škola funguje delší dobu,
se s tímto úkolem musí do konce dubna letošního roku poprat ostatní města a obce –
partneři projektu. Patří se na tomto místě poblahopřát městu Kasejovice a obci Běšiny, které
již zdárně prošly procesem registrace a komunitní školy mají již založené a registrované,
připravené fungovat. Věříme, že i ostatní partneři tento úkol zvládnou v řádném termínu.
S výjimkou obce Chanovice, kde bude komunitní škola fungovat v rámci místní základní
školy, u všech ostatních partnerů projektu (kromě již zmíněných Kasejovic a Běšin)
v Hartmanicích, Kdyni a Měčíně vznikají venkovské komunitní školy jako občanská sdružení.
Úkolem sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví bude nabídnout všech zájemcům
takové vzdělávací a volnočasové programy, které uspokojí a zohlední potřeby všech skupin
jednotlivých komunit. Programové náplně nabídek aktivit komunitních škol již vznikají, určitě
osloví a uspokojí velký okruh zájemců z řad obyvatel jednotlivých měst a obcí. Do práce
komunitní školy se může každý zapojit jako člen občanského sdružení, přednášející – lektor,
účastník – posluchač. Je na každém, jakou aktivní roli si zvolí a vybere. Veškeré informace
se každý dozví od příslušných komunitních koordinátorů.

Jedním z prvních úkolů venkovských komunitních škol bude v úzké spolupráci se
starostkami a starosty jednotlivých měst a obcí a se zastupiteli připravit od června letošního
roku semináře, na kterých se komunitním způsobem budou projednávat jistě zajímavá
témata vzešlá ze vzdělávacího kurzu. Informace o seminářích budou zveřejněny na
domovských stránkách měst a obcí, u všech partnerů projektu, na vývěskách a
v informačních zpravodajích. Téměř bezednou studnicí informací jsou komunitní koordinátoři,
a členové a členky realizačního týmu, na které se každý může obrátit pro informace.
Sledujte pozvánky na semináře a jednotlivá témata seminářů. Přijďte se aktivně těchto
seminářů zúčastnit. Váš názor je důležitý pro obce a města, pro fungování komunitních škol.
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