Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Zápis z jednání
PS Vzdělávání, 18. března 2019
Místo jednání: Penzion Hurikán, Havlíčkův Brod
Datum a čas: 18. března 2019, 20:00 – 21:30
Účastníci: viz prezenční listina
Přílohy zápisu:

1.

2.

3.



k bodu 1) oslovení NNO v Královehradeckém kraji – ukázkový dopis



k bodu 4) podrobný obsah nového školícího tématu Paměť a efektivní učení



k bodu 5) sestavení Rady manažerů – postup



k bodu 6) evaluační dotazník pro seminář ČŠI

ŠABLONY PRO NNO


v území je nutné se dohodnout, kdo bude žadatelem



problém: výzva oproti původní dohodě ruší hranice krajů – žádost může podat kdokoli
o v tomto případě hrozí, že by do výzvy nastoupily velké projektové agentury, které se
můžou chtít pouze finančně obohatit, určitě je nebude zajímat, zda daná NNO se již
přihlásila k jinému zaštiťovateli (může pak hrozit, že projekt bude kompletně vyhozen,
pokud by se prokázalo, že NNO podalo aktivity v rámci dvou projektů)
o pokud na něco takového narazíme – zamyslet se nad dalším postupem a přiklonit se i k
ohlášení



důležité je aktivně působit, informovat NNO



příloha zápisu: ukázka oslovení NNO v Královehradeckém kraji

BUDOUCNOST MAP


prozatím upouštíme od realizace otevřeného jednání PS s názvem „Budoucnost MAP“ (jak bylo
sjednáno na zasedání PS v lednu)



nový návrh: k budoucnosti MAP, k přínosům, dobré praxi realizujme pravidelně setkání 1x ročně
– vždy nejlépe kolem 7. 2. (návaznost na úspěšný kulatý stůl 7. 2. 2019)
o společně budeme sdílet, kam jsme za rok pokročili
o na setkání pozvat – VŠ, NNO, ředitele, učitele (všechny vhodné zainteresované)

PROPOJENÍ LEADERU A MAPU


další téma, které je důležité řešit



bavit se o společném propojení a návaznosti MAP – LEADER (MAPy jsou dobrým příkladem
aplikace Leaderu v území)



návrh: vyčlenit tomuto tématu prostor na LeaderFestu nebo na Konferenci Venkov
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4.

5.

6.

7.

NOVÉ ŠKOLÍCÍ TÉMA PRO LEADERAKADEMII – PAMĚŤ A EFEKTIVNÍ UČENÍ


návrh na nové téma v Leaderakademii



jak pracovat s pamětí



cena: dvoudenní seminář 35 tisíc pro 15 osob



vše podrobné viz příloha tohoto zápisu

PROJEKT „MASky V OBRAZE“


byl schválen projekt MASky v obraze – M. Hendrichová potlačí na Výboru, aby se tím kancelář
NS MAS začala intenzivně zabývat (hlavně obsadit pozici koordinátora celého projektu!)



Rada manažerů (rada starších, zkušených) – jak sestavit
o předseda KS bude informovat svou síť – proběhne návrh kandidátů za kraj (bylo by fajn,
kdyby to bylo za každý kraj)
o každý za kraj pošle 1 – 5 návrhů do konce dubna 2019
o požadavky na takovou osobu (co takový člověk bude dělat apod.) poskytla M.
Hendrichová (vše součástí tohoto zápisu)

ŠKOLENÍ ČŠI


P. Kulíšek – poslat do skupiny seznam krajů, kde se realizuje školení ČŠI



v některých krajích chtějí účastníci zajistit certifikát o účasti (Plzeňský, Jihočeský kraj) – je možné
certifikát vystavit přímo ze strany ČŠI (vždy vyjednat s příslušnou osobou, která školí)



zásadní poznatky k realizaci
o budou školit krajské inspektoráty – tím vzniká různorodost v kvalitě provedení (na
druhou stranu krajský zástupce zná situaci v území, např. MS kraj velmi oceňuje, že bude
školit krajský zástupce)
o důležité je se směrem k ČŠI ozvat, že vyžadujeme kvalitní semináře – je dobře, že chce
ČŠI s MAP spolupracovat, ale chceme kvalitu (a ne to uzavřít tak, že si ČŠI naplní
indikátory v rámci svého projektu)
 proto je nutné všem, kdo semináře realizují poskytnout jednotný formulář pro
zpětnou vazbu – společně si semináře vyhodnotíme a výsledek budeme
prezentovat vůči ústředí ČŠI
 evaluační dotazník vyhotoven – je součástí tohoto zápisu

SETKÁNÍ PS – TERMÍNY


22. – 24. 5. 2019 – LeaderFest (Žatec)



mezidobí - v případě potřeby sraz v Praze



20. – 24. 6. 2019 – někteří členové letí do Říma



8. – 9. 8. 2019
o M. Pošíková – zeptat se H. Malované zda platí letní setkání
o pozor: na toto setkání pozvat již Radu manažerů (pokud bude sestavena) a pozvat
koordinátora projektu MASky v obraze (společně se sladíme s projektem)
o nutné se společně dohodnout, jaké školící téma chceme v létě testovat – v nabídce 2
témata

ič:
bú:
t:
e:
w:

GE
202517868/0600
+420 583 285 615
info@nsmascr.cz
www.nsmascr.cz

Strana 3/3




Leadership
Prevence vyhoření – krátký seminář (4 h), může zajistit J. Hrubý (ale absolvoval
už několikrát)



1. – 3. 10. 2019 – konference Venkov (Teplá)



listopad 2019

