Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II
Termín

1. července 2021

Místo

Distanční porada prostřednictvím online komunikačního nástroje ZOOM

Přítomní

Davidová, Feyfarová, Šulanová, Hendrichová, Hrubý, Machek, Pošíková, Machowská, Chytrová,
Zápis ze setkání PS Vzdělávání v rámci projektu
1. ZHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI SČ
Zhodnocení setkání ke SČ a SČ Partnerství 2030+ za jednotlivé kraje:
Machek: my jsme v území realizovali setkání za kraj Královéhradecký a Pardubický. Bylo výborné řešení
spojit představení obou pilotních projektů. Spolupráce s kanceláří NS MAS výborná. Setkání Partnerství
2030+ dne 23. 6. 2021 bylo uspěchané a neorganizované.
Pošíková: do 30. 6. 2021 se měly vyplnit dotazníky ke zpětné vazbě na plán vzniku okresních partnerství
Partnerství 2030+.
Hendrichová: my jsme realizovali dohromady Karlovarský a Plzeňský kraj: obsahově výborné, účastníci
chválili setkání, pouze technické problémy s prezentujícím a připojením. Výtka ke spolupráci s kanceláří
NS MAS, zlepšit komunikaci a spolupráci s realizačním týmem zajišťující moderaci. U pilotáže Středního
článku Partnerství 2030+: chtěli bychom se účastnit jen některými prvky, nejsme v okrese jednotní, jak
se se zapojit.
Davidová (Ústecký a Liberecký kraj) – technické potíže s přihlášením do ZOOMu, ale jinak obsahově
v pořádku. Několik účastnic mělo vyhraněné názory, ale pomohlo to k rozproudění diskuze.
Feyfarová: ad Partnerství 2030+: zatím jejich představu území přijímá dost rozpačitě a je nutné k tomu
přistupovat participativně - „společně vymýšlím další postup“, ne jen jako direktivu k realizaci.
Machek: pochvala E. Feyfarové za její vystoupení, u nás nemáme problém s pochopením SČ ze strany
škol, ředitelů.
Barboříková: poděkování PS Vzdělávání NS MAS za spolupráci a podporu při realizaci představování
pilotu SČ ze strany MŠMT. Rádi bychom ve způsobu informování a pravidelném rytmu pokračovali i na
podzim, stejně tak v další spolupráci. Rádi přivítáme i návrhy na efektivní způsob komunikaci.
Feyfarová: navrhuje video spoty – jsou efektivní a účinné.
Pošíková: navrhuji i pravidelné setkání on line (např. 2x/rok, např. 3-4 termíny pro celou republiku).
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Barboříková: předtočené spoty s informacemi + živá interakce a zpětná vazba.
Machek: bylo by dobré pravidelné setkávání (ať bude účast jakákoliv, četnost a způsob se může měnit
dle situace) + klidně videospoty.
Feyfarová: obdobně jsme chtěli postupovat v rámci MAP – příklady dobré praxe prostřednictvím
videospotů.
Pošíková: v MAP pro ORP Dvůr Králové n. L. už existují videa na kariérové poradenství a MAP Nymbursko
se věnuje čtenářské gramotnosti.
Feyfatrová – videa už jsou, rádi bychom je více prezentovali v rámci NS MAS, bylo by dobré je více
prezentovat.
Pošíková: M. Hendrichová a E. Feyfarová budou zapojeni do projektu inovativních projetků NS MAS –
proběhne natáčení spotu přímo s nimi. Hendrichová: problém je s termíny, musí se stihnout do prosince
(je to aktivita implementace MAP), nejlépe však načasovat na říjen, protože aktivita probíhá venku
a v listopadu už nemusí být vhodné počasí.
Chytrová: MAS Strakonice má video na polytechniku, již bylo zasíláno, je možno jej připojit také do
inovativních projektů.
Machek: v Královéhradeckém kraji plánujeme model středního článku na úrovni okresu –
spolupracujeme s MŠMT a probíhají další jednání na krajských i okresních úrovních.
2. PŘÍPRAVA VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ
• Zjišťování způsobu dopravy do Plzně
• V. Kubernát zajišťuje poslední detaily
• Bude se účastnit i H. Barboříková

3. PŘÍPRAVA LEADERFESTU
o čtvrtý pokus na Leaderfest (21. – 23. 9. 2021), M. Pošíková je zodpovědná za realizaci workshopů

o
o

na téma inspirativní projekty/aktivity ve vzdělávání (1 příspěvek = cca 10 min) – středa 22. 9.
2021 (příspěvky se budou 2x opakovat). M. Pošíková promítla tabulku s připravenými tématy.
Den předem, 21. 9. bude asi setkání PS Vzdělávání NS MAS.
E. Havlíčková doplnila ještě jeden projekt na téma rodilý mluvčí.
M. Pošíková vyzývá ještě k doplnění dalších aktivit do tabulky jako náhradníci. E. Feyfarová
doplnila další projekt Asistent prevence sociálního vyloučení (MAS SKCH).

4. Střední článek MŠMT
• Podpora dalšího vzdělávání realizátorů MAPů – budování týmů členů MAP pro případnou další
spolupráci – zatím jen rámcově myšlenka (v létě by měl být propracovanější návrh), na letním
výjezdu PS budu mít větší podrobnosti.
5. Inovativní a inspirativní projekty pro projekt NS MAS
• Poděkování M. Hendrichové a E. Feyfarové za pomoc s přípravou.
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6. OSTATNÍ
• MŠMT realizuje kontroly projektů šablon pro neziskové organizace.
• J. Davidová informuje o aktivitě v Ústeckém kraji – informování novinářů jednotně za všechny
MAPy v Kraji.
• Zkušenosti s Letními kempy v jednotlivých územích.
• M. Pošíková poděkovala H. Barboříková za spolupráci a realizaci on-line setkání k představování
SČ MŠMT.
• H. Barboříková – připravuji přehled pro MAPáky na téma doučování, odkud mohou školy čerpat
peníze (šablony, Plán obnovy apod.) – my bychom to mohli dál zaslat na naše MAPy v kraji.
Shoda na tomto postupu – můžeme zasílat dál.
7. DALŠÍ SETKÁNÍ
• Letní výjezd PS v Plzeňském kraji

