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Mají občané zájem o veřejnou diskusi ?
Po třech letech končí projekt, jehož nositelem bylo město Švihov. Cíl projektu, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR z
Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost, byl plně
dosažen. K realizaci projektu
přizvalo město Švihov obec Běšiny, město Hartmanice, obec
Chanovice, město Kasejovice,
město Kdyni a město Měčín. Neziskový sektor zastupovala Komunitní škola Švihov o. s. a Místní akční skupina Pošumaví,
z.s.p.o., podnikatele potom firma Böhmische Muster, s.r.o., se
sídlem ve Švihově.
Jakousi „prodlouženou rukou“
partnerů projektu byli komunitní
koordinátoři, kteří ve spolupráci se
statutárními zástupci jednotlivých
měst a obcí nesli velkou míru zod-

ských komunitních škol jako místních partnerství a s rovnými příležitostmi žen a mužů. Během vzdělávacího kurzu, který byl rozdělen do
celkem šesti modulů, to pro účastníky kurzu znamenalo každých
čtrnáct dní v době od září 2011 do
března 2012 si udělat čas a přijít na
přednášky kurzu. Do posledních
dvou modulů, ale zejména do posledního, se také velmi aktivně zapojila veřejnost jednotlivých obcí a
měst, aby společně s účastníky
kurzu formulovali témata pro navazující semináře.
Cílem seminářů bylo diskutovat a
nalézat řešení a shodu na témata,
která pálí jak občany, tak i jednotlivé radnice nebo spolky či podnikatele působící v jejich správním území. Celkem se u partnerů projektu
uskutečnilo 70 seminářů, kterých
se dohromady zúčastnilo přes tisíc
osob. Témata seminářů byla velmi

ležité se do budoucnosti zabývat
principy komunitního projednávání
a naučit občany, ale i samosprávy
těchto principů využívat.
U partnerů projektu, kterými byly
obec Běšiny, město Hartmanice,
obec Chanovice, město Kasejovice, město Kdyně a město Měčín,
byly založeny venkovské komunit-

Virtuální univerzity třetího věku pro
generaci 50+).
Jako každý z projektů financovaných z evropských peněz i tento
projekt měl nastavené cíle. Výstupy projektu byla zahajovací konference, jako základní návod pro
vstup do podobných projektů, dále
vzdělávací kurz s podrobným popi-

Seminář 9 Švihov - Podnikatelé.

Seminář 6 Švihov - Přístavba tělocvičny.

povědnosti za úspěšnost celého
projektu. Svých úkolů se zhostili se
ctí a i jejich přičiněním projekt dosáhl svých cílů.
V průběhu realizace projektu absolvovalo 89 zájemců e-learningovou část vzdělávacího kurzu a 81
zájemců vlastní vzdělávací kurz,
ve kterém se seznámili s principy
zakládání a fungování venkov-

rozdílná a reprezentovala potřeby
jednotlivých partnerů projektu.
Jedno však měla společné – přes
to, že o výběru témat rozhodli partneři projektu sami, často se setkala s malým zájmem veřejnosti. Jako by se lidé odnaučili říkat nahlas
své názory a vyjadřovat se k věcem, které se jich v řadě případů
bytostně dotýkají. Určitě bude dů-

ní školy, které někde snadněji, někde obtížněji, dokázaly svojí nabídkou aktivit oslovit veřejnost. Na
jejich vzniku se často spolupodíleli
i absolventi vzdělávacího kurzu.
Čas ukáže, do jaké míry v budoucnu využijí této jedinečné šance a i
nadále budou nabízet to, co je pro
občany jednotlivých měst a obcí
zajímavé a potřebné.
Obecně jsou komunitní školy definovány jako vzdělávací instituce,
které nabízí možnost celoživotního
učení komunitě (dětem, rodičům,
veřejnosti) a reagují na její potřeby
a zájmy. Pracují na principu otevřenosti, budují místní partnerství.
Efektivně využívají místní zdroje a
napomáhají místnímu rozvoji. Během projektu se komunitní školy
naučily navzájem spolupracovat,
vyměňovat si zkušenosti, náměty a
inspirace. Naučily se využívat
místní potenciál, ale také přinést
některé nové formy vzdělávání do
svých obcí (např. umožnění studia

sem a prezentacemi jednotlivých
šesti modulů a Metodika založení a
činnosti komunitních škol - Práce
komunitních škol v oblasti rovných
příležitostí žen a mužů. Metodika
byla představena veřejnosti na závěrečné konferenci, která se uskutečnila v pondělí 24. června 2013
ve Švihově. Metodiku mají k dispozici všichni partneři projektu a je veřejně dostupná každému zájemci o
toto téma.
Přestože projekt ještě čeká závěrečné vyhodnocení a celkový audit, lze konstatovat, že projekt dosáhl svých stanovených cílů. Venkovské komunitní školy mají své
místo nejen v Pošumaví, ale všude tam, kde se lidé zajímají o dění
kolem sebe a kde jsou schopni a
ochotni společně na úrovni samospráv, spolků a zaměstnavatelů
udržovat a rozvíjet život ve svých
obcích.
M. Vacková
manažerka projektu
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