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Semináře projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“  
 
Projekt „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ vstoupil do závěrečného roku své 
realizace. Po e-learningovém a vzdělávacím kurzu, založení venkovských komunitních škol u 
partnerů projektu s příspěvkem, probíhají od června letošního roku u partnerů projektu 
semináře. 
V Běšinech, Hartmanicích, Kasejovicích a Kdyni se do konce října uskutečnily čtyři semináře 
z plánovaných deseti, v Měčíně a Švihově jich bylo dokonce pět a v Chanovicích tři. 
Témata jednotlivých seminářů jsou u jednotlivých partnerů projektu různá a poměrně pestrá. 
Základem zvolených témat byly ve většině případů výstupy ze závěrečného, šestého, 
modulu vzdělávacího kurzu, kterého se kromě pravidelných účastníků zúčastnili i zástupci 
spolků, zaměstnavatelů a samosprávy a kde se diskutovalo o tom, co občany v jednotlivých 
městech a obcích pálí a co by bylo dobré změnit nebo o tom alespoň diskutovat. Konečný 
výběr zvolených témat potom odsouhlasily rady nebo zastupitelstva jednotlivých samospráv. 
Každý, kdo přijde na seminář, se dozví, proč některá témata ze vzdělávacího kurzu nejsou 
předmětem seminářů (většinou proto, že jsou již nějakou jinou formou řešena nebo pro jejich 
nízký zájem nebo význam). Veškeré informace o seminářích, pozvánky, zápisy a 
fotodokumentace jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých měst a obcí anebo je 
poskytnou jednotliví komunitní koordinátoři partnerů projektu. 
Nejen semináře pořádané v letních měsících, v době dovolených a prázdnin se potýkají u 
většiny partnerů projektu s nízkou účastí, zájmem ze strany veřejnosti vyjádřit se k daným 
tématům. Účast na seminářích i zapojení a oslovení podnikatelské veřejnosti, jako nedílné 
součásti života na venkově, byl důvod pro individuální konzultace s partnery projektu, které 
se uskutečnily počátkem měsíce října. Jak se tyto individuální konzultace projeví na účasti, 
ukáže čas. Partneři projektu mají možnost přehodnotit výběr zvolených témat i formu 
oslovení veřejnosti k aktivní účasti na seminářích. Projekt dává všem jedinečnou možnost 
vyzkoušet si, jak se komunitním způsobem mohou projednávat a řešit problémy a jak 
připravovat jejich řešení. Semináře projektu nejsou pouze o záměrech jednotlivých radnic a o 
představách občanů, ale zejména o vzájemném naslouchání a o společném hledání řešení. 
Občas je potěšující zjištění, závěr semináře, že zvolené téma je vlastně dobře řešené a 
chybí pouze o způsobech řešení, možnostech a nabídkách více informovat veřejnost. Do 
konce května příštího roku je ještě relativně času dost, jak pro pořadatele seminářů – města 
a obce, tak pro jejich občany. Projekt je určitou nabídkou, šancí, kterou lze buď využít, nebo 
zahodit. Věřím, že ve většině případů bude dobře využita. 
Je potěšující, že komunitní školy, které byly v rámci projektu založené u partnerů projektu, 
začínají žít svým vlastním životem. Po anketách (ve Kdyni probíhá do konce října) začínají 
jednotlivé komunitní školy nabízet kurzy a jiné volnočasové aktivity všem věkovým a 
sociálním skupinám obyvatel. Nejvíce se o jednotlivých komunitních školách lze dozvědět na 
domovských stránkách partnerů projektu nebo opět u komunitních koordinátorů partnerů 
projektu. Přijít si vyzkoušet, co jednotlivé komunitní školy nabízí, má každý. Jde o to si udělat 
čas a do života jednotlivých komunitních škol se svojí účastí na nabízených akcích aktivně 
zapojit. 
V řádném termínu byla poskytovateli dotace koncem října zaslána v pořadí již pátá 
monitorovací zpráva. V současné době probíhá její administrativní kontrola. 
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