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Závěrečnou konferencí projekt ještě nekončí 
 
V pondělí 24. června 2013 se ve Švihově konala závěrečná konference projektu „Vytvoření 
sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“. Expertka pro rovné příležitosti, paní 
Machátová a expertka pro komunitní školy, dr. Guthová, seznámily celkem 35 hostů 
s metodikou, jedním z výstupů projektu. Každý, kdo do budoucnosti bude chtít založit 
komunitní školu, nalezne v metodice základní informace o tom, jak na to. Významná část 
textu je věnována otázce rovných příležitostí žen a mužů. Metodika je doplněna i praktickými 
zkušenosti z realizace projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“. 
Zajímavé informace shrnula ve svém příspěvku Jana Petrusová. V projektu bylo podpořeno 
celkem 327 osob z cílových skupin, na které byl zaměřen, tedy z nestátních a neziskových 
organizací, veřejné správy a zaměstnavatelů. Přitom cíl si stanovil projekt na 100 osob. 
Podpořených osob bylo ve vzdělávacím kurzu 174 osob a na seminářích 213. Na 
prezenčních listinách seminářů se sešlo u všech partnerů projektu 1027 podpisů. 
Do programu závěrečné konference se aktivně zapojili komunitní koordinátorky a komunitní 
koordinátoři. Ve svých vystoupeních hovořili o zkušenostech získaných ve vzdělávacím 
kurzu, o průběhu seminářů i o aktivitách komunitních škol. Vystoupení byla velmi otevřená a 
nevyhnula se i kritice na účast na seminářích ze strany veřejnosti, ale i ze strany zástupců 
samospráv.  
Závěrečná konference vyzněla ale celkově velmi pozitivně, jako příslib do budoucnosti pro 
život partnerských obcí projektu. Komunitní školy za relativně krátkou dobu své existence 
dokázaly, že umí oslovit občany měst a obcí se zajímavými nabídkami vzdělávacích a 
volnočasových aktivit. Velký potenciál mají komunitní školy jako partneři měst a obcí při 
komunitním projednávání otázek a problémů ve svých městech a obcích ať již jako přípravy 
budoucích projektů nebo jako organizátorů diskuzí. 
Jedním z cílů projektu je, aby nová síť venkovských komunitních škol navzájem 
spolupracovala. Základ spolupráce položil projekt pravidelnými měsíčními poradami 
komunitních koordinátorů, jejich vzájemnými konzultacemi, výměnou zkušeností a 
doporučeními. Z tohoto důvodu jistě padne na úrodnou půdu výzva pana starosty Václava 
Petruse k podpisu prohlášení o spolupráci mezi komunitními školami.  
Projekt bude po třech letech ukončen ke 30. září 2013. Jeho úspěšnost ověří poskytovatel 
dotace i audit projektu. Nesmazatelné stopy projektu zůstanou ve všech partnerských 
městech a obcích. 
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