Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství
zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“

Projekt komunitních venkovských škol v Pošumaví.
Ve čtvrtek 23. 6. 2011 se uskuteční zahajovací seminář v zámeckém areálu v Chanovicích. Zváni jsou všichni zájemci o
nové vzdělávací a informační poznatky. V rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“
spolupracuje naše obec s partnery: Města Švihov, Hartmanice, Kasejovice, Kdyně, Měčín a Obec Běšiny.Cílem
projektu je vytvořit v Pošumaví síť venkovských škol, které budou realizovat vzdělávací aktivity, zaměřené zejména na
slaďování pracovního a rodinného života, větší zapojení občanů a dalších do projednávání a realizaci projektů v obci.
Projekt je zaměřen na cílové skupiny: občané, zaměstnavatelé, neziskové organizace, samosprávné celky.
Vzdělávací kurz má celkový počet 48 vyučovacích hodin a bude probíhat 1x za 14 dnů 4 vyučovací hodiny
v odpoledních hodinách v období září 2011 – březen 2012. Přesný den a hodina budou dohodnuty s přihlášenými
účastníky. Mimo jiné budou témata přednášek:
 Role školy v rozvoji obce
 Komunitní vzdělávání v České republice a jinde – historie, příklady dobré praxe
 Jak založit komunitní školu, spolupráce s obcí, dobrý začátek a inspirace dobrými příklady
 Animace rozvoje obce
 Cíle, strategie, formy uplatňování rovných příležitostí /ve veřejném životě, ve firmách, podnicích/
 Důvody prosazování rovných příležitostí žen a mužů a postavení žen a mužů na trhu práce
 Legislativní opatření v oblasti slaďování pracovního a rodinného života – praktická opatření umožňující
slaďování pracovního a soukromého života
 Význam zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů, základní principy
 Tvorba vize komunity a strategie rozvoje obce
 Metoda - Interpretace místního dědictví
Při zpracování seznamu problémů s danou tématikou v obci se přednášející bude řídit diskuzí s účastníky kurzu, která
povede k vytvoření seznamu hlavních problémů, které je v obci nutné v budoucnu řešit. Následující a souběžně běžící
činnosti budou vybírat sami účastníci kurzu dle svých požadavků. Přihlásit se lze na OÚ Chanovice. Účast na
vzdělávacích seminářích je zdarma. Účastníci obdrží certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu.

