Tisková zpráva č. 16
Komunitní koordinátoři – „prodloužené ruce“ partnerů projektu
Ve středu 31. července 2013 skončily pracovní úvazky komunitních koordinátorů partnerů
projektu. Jako členové realizačního týmu vstoupili komunitní koordinátorky a koordinátoři do
projektu k 1. dubnu 2011. Byli skutečnými „prodlouženými rukami“ partnerů projektu a úzce
spolupracovali s jednotlivými starosty měst a obcí. Hned na začátku svého působení
organizovali ve svých městech a obcích zahajovací semináře jako vstupní setkání s cílovými
skupinami projektu k předání základních informací o projektu jako celku. Organizovali výběr
účastníků vzdělávacího kurzu. Pomáhali účastníkům prokousat se záludnostmi e-learningové
části vzdělávacího kurzu i je motivovali k aktivní účasti na vlastním vzdělávacím kurzu.
Udělat si jednou za 14 dnů čas na přednášku některého ze šesti vzdělávacích modulů a
„obětovat“ celkem dvanáct podvečerů a večerů během deseti měsíců si umí představit pouze
81 absolventů vzdělávacího kurzu. Vzdělávací kurz končil formulováním otázek, problémů,
témat pro navazující semináře. Komunitní koordinátorky a koordinátoři zpracovávali
pozvánky, zajišťovali jejich distribuci, vylepovali plakáty, komunikovali s jednotlivými lektory a
celkově organizačně zabezpečovali zdárný průběh všech sedmdesáti seminářů u
jednotlivých partnerů projektu. Semináře znamenaly také psaní tiskových zpráv a zápisů.
Ta administrativní stránka celého projektu byla jednou z méně viditelných částí povinností
práce komunitních koordinátorek a koordinátorů. Více na očích byla jejich práce s cílovými
skupinami, s občany, spolky, školami. Jejich práce vyžadovala osobní komunikaci a podporu
ze strany partnerů projektu, která byla ve všech případech příkladná. Škoda jen, že se ke
statutárním zástupcům partnerů projektu ne všude aktivně do projektu zapojili i ostatní
zvolení zástupci. Aktivně se do seminářů zapojilo v celém zájmovém území Pošumaví u
všech partnerů projektu přes tisíc osob.
Komunitní koordinátorky a koordinátoři také sehráli významnou roli při zakládání nových
venkovských komunitních škol. Bylo důležité, že kromě vlastního vzniku venkovských
komunitních škol, začaly tyto nové instituce oslovovat spoluobčany a nabízet jim nové
vzdělávací a volnočasové aktivity a naplňovat tak jedno ze svých významných poslání,
kterým je právě vzdělávání se v místě bydliště. Komunitní školy stojí u partnerů projektu na
dobrých základech a mají velký potenciál do budoucnosti.
A kdo vlastně byli komunitní koordinátorky a koordinátoři v jednotlivých obcích a městech?
Marta Toušková v Běšinech, Magdalena Novotná v Hartmanicích, Karel Salák a Božena
Legátová v Chanovicích, Lenka Černá v Kasejovicích, Zdeněk Hynčík ve Kdyni, Roman
Tykal v Měčíně a Jana Petrusová ve Švihově. Chtěla bych jim za jejich práci touto cestou
poděkovat. Věřím, že po skončení projektu budou i nadále využívat informace a zkušenosti
získané během projektu pro své obce a města.
Do konce projektu zbývají ještě dva měsíce, další čas zabere i administrativní ukončení
projektu dle pravidel poskytovatele dotace.
Miroslava Vacková manažerka projektu
31. července 2013
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