Tisková zpráva č. 14
Závěrečná konference projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“
Ve čtvrtek 16. května 2013 se uskutečnily poslední dva semináře projektu. Během 12 měsíců
uspořádali partneři projektu celkem 70 seminářů na témata, která vzešla ze závěrečné
diskuze vzdělávacího kurzu nebo z vlastní potřeby jednotlivých partnerů projektu. I když se
v některých případech jednotliví pořadatelé seminářů potýkali s nízkou účastí, nutno přiznat,
že všichni dostáli svým závazkům. Celý maratón uzavřely semináře ve Kdyni na téma
„Využití kulturních a sportovních zařízení ve Kdyni“ a v Chanovicích na téma „Komunikace
v obcích, návaznost na cestovní ruch“. Zápisy ze všech seminářů jsou u každého z partnerů
projektu zveřejněny na domovských stránkách a každý se s nimi může seznámit. Stejně jako
bylo úkolem vzdělávacího kurzu seznámit všechny účastníky s principy fungování
komunitních škol a komunitního plánování a s rovnými příležitostmi žen a mužů, bylo úkolem
seminářů si získané znalosti ověřit v praxi. Témata seminářů i vlastní semináře důsledně
dbaly na dodržování principu rovných příležitostí žen a mužů a v závislosti na jednotlivých
tématech i principu místních partnerství. Princip komunitního projednávání, jako cesta
vzájemného naslouchání a společného hledání řešení bude životy v obcích a městech
provázet neustále. Projekt „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ ukázal všem, kteří
se do něj aktivně zapojili, jak důležité je si navzájem naslouchat, a jak lze někdy i snadno
nalézt cesty řešení konkrétních problémů.
Celkové hodnocení projektu se uskuteční na závěrečné konferenci projektu, která se bude
konat v pondělí 24. června 2013 ve Švihově. Na konferenci bude také představena metodika
založení a fungování venkovských komunitních škol, která je jedním z výstupů projektu. Na
závěrečnou konferenci jsou zváni všichni, kdo se do projektu aktivně zapojili nebo se o
projektu chtějí něco dozvědět. Veškeré informace o závěrečné konferenci jsou zveřejněny na
domovských stránkách partnerů projektu. Informace poskytují a dotazy zodpovídají také
komunitní koordinátoři jednotlivých partnerů projektu.
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