Tisková zpráva č. 11
Semináři u všech partnerů projektu vstoupil projekt „Vytvoření sítě komunitních škol
v Pošumaví“ do závěrečné třetiny
V měsíci červnu se ve všech partnerských městech a obcích uskutečnily první semináře.
Témata seminářů vzešla ze vzdělávacího kurzu a z vlastních potřeb jednotlivých partnerů
projektu. Semináře svojí formou umožní zapojením co nejširší veřejnosti komunitním
způsobem projednat jednotlivá zvolená témata. V Běšinech se na prvním semináři
diskutovalo a hledalo řešení volnočasového zázemí pro mládež. V Hartmanicích to byla
otázka úprav na místní komunikaci. Chanovice ve spolupráci s obcemi mikroregionu podpoří
rozvoj cestovního ruchu novou naučnou stezkou, podobně jako i v Měčíně. Kasejovice se
odvážně pustily do ožehavého a dlouhodobě neřešeného problému silničního obchvatu
města. Švihov hledal řešení úprav a využití plochy kolem kulturního domu. Harmonogramy
všech seminářů jednotlivých partnerů projektu jsou zveřejněny na jejich domovských
stránkách, více informací každému poskytnou starostka a starostové a komunitní
koordinátorky a koordinátoři. Semináře se u některých partnerů projektu budou konat i
během letních prázdnin. Celkem se až do května příštího roku v každém z partnerských
měst a obcí sejdou všichni zájemci o jednotlivá témata desetkrát. Každý by měl využít
možnosti vyjádřit se k jednotlivým tématům seminářů a přijmout pozvánku k účasti na nich.
Semináře jsou o hledání společného řešení s přihlédnutím k zájmům a potřebám jednotlivých
cílových skupin jednotlivých měst a obcí.
Letní měsíce budou v životě jednotlivých venkovských komunitních škol ve znamení otázek a
odpovědí na téma, co vše a za jakých podmínek mohou a chtějí venkovské komunitní školy
obyvatelům nabídnout. U většiny partnerů projektu budou provádět ankety, ve kterých se
budou ptát každého, komu se anketní lístek dostane do ruky, co by sám od komunitní školy
v místě očekával, případně, co je schopen/na nabídnout. Představy zástupců venkovských
komunitních škol jsou velmi zajímavé a pestré a opět se snaží uspokojit a oslovit všechny
zájmové a cílové skupiny jednotlivých měst a obcí. Nově vzniklé venkovské komunitní školy
tak začínají žít svým vlastním životem a zároveň i vytvářejí základ vzájemné budoucí
spolupráce. Pokud kohokoliv nabídka jednotlivých venkovských komunitních škol zajímá,
chtěl by se do práce a nabízených aktivit sám zapojit, potom bude nejlepší, pokud osloví
jednotlivé komunitní koordinátorky a koordinátory. I v letních měsících školních prázdnin a
dovolených každému poskytnou dostatek informací.
Projekt vstoupil do své závěrečné třetiny. Těmi dvěma předcházejícími prošel „bez ztráty
kytičky“ zejména díky aktivnímu zapojení všech partnerů projektu. Dosavadní zkušenosti o
založení sítě spolupracujících venkovských komunitních škol se zpracovávají do metodiky,
která je jedním z výstupů projektu a bude prezentována v jeho závěru.
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