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Ukončení projektu Síť komunitních škol v Pošumaví
Nositel projektu:
Město Švihov
Realizace projektu: 1.10.2010 – 30.9.2013
Partneři projektu: Město Hartmanice, Město Kasejovice, Město Kdyně, Město Měčín, Obec
Běšiny, Obec Chanovice, Böhmische Muster s.r.o., Komunitní škola Švihov o.s., Místní akční
skupina Pošumaví.
V úterý 10. září 2013 se ve Švihově uskutečnila poslední pracovní schůzka realizačního týmu
projektu 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“, podporovaný
z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, Evropského sociálního fondu.
Cílem projektu bylo vytvořit v Pošumaví v partnerských městech a obcích síť 7 venkovských
komunitních škol, jako center nově vytvořených místních partnerství (místní samosprávy, školy,
neziskové organizace a zaměstnavatelé). V podtextu veškerých aktivit projektu bylo zejména
slaďování pracovního a rodinného života na místní a regionální úrovni, větší zapojení občanů a
firem do komunitního projednávání a uplatňování principu „gender mainstreamingu“ – rovného
uplatnění žen a mužů, při plánování a realizaci projektů (komunitní projednávání rozvojových
dokumentů a projektů) pro cílové skupiny nejen z obce, ale i okolního regionu. Aktivity projektu
byly zaměřeny na cílové skupiny zaměstnavatelů, neziskových organizací, územní samosprávné
celky, jejich orgány, jimi řízené a založené organizace a jejich zaměstnance. Nově vzniklé
komunitní školy realizovaly další vzdělávací aktivity pro občany.
Projekt naplnil své úkoly. Ve vzdělávacím kurzu získali jeho účastníci základní vědomosti o
principech a fungování komunitních škol, stejně jako o rovných příležitostech. V navazujících
seminářích na témata, která si zvolili jednotliví partneři projektu, se přes občas problematickou
účast podařilo naplnit jeden z úkolů projektu, kterým bylo komunitní projednání zvoleného tématu.
Lze očekávat, že i do budoucnosti bude otázka komunitního projednávání jedním ze základních
principů rozvoje a podpory regionů. Právě ukončený projekt se pokusil s principy komunitního
projednávání konfrontovat.
Zkušenosti z realizace projektu jsou shrnuty v zahajovací konferenci, Metodice a v závěrečné
konferenci.
Sluší se poděkovat všem členům realizačního týmu, zástupcům místních samospráv i jednotlivým
komunitním koordinátorům za tři roky práce, kterou spojili s projektem. Projekt ještě čeká
závěrečný audit, závěrečná monitorovací zpráva pro poskytovatele dotace a závěrečné vyúčtování.
V Pošumaví vzniklo šest komunitních škol s velkým potenciálem a s velkým příslibem do
budoucnosti. Nově vzniklé komunitní školy a komunitní školou ve Švihově uzavřely deklaraci o
spolupráci v rámci sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví, ve které deklarují společnou
spolupráci, vyměňování si informací a zkušeností.
ing. Miroslava Vacková – manažerka projektu
30. 09. 2013

