
Tisková zpráva č. 4

Další významný krok v realizaci projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“.

Ve čtvrtek 31.března 2011 se v Kulturním domě ve Švihově konalo rozšířené jednání 
realizačního týmu projektu „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. Všechny přítomné přivítal jako zástupce příjemce dotace starosta Města Švihova, 
Václav Petrus, který také představil účastníky jednání. Vedle stávajících členek a členů 
realizačního týmu se ho zúčastnili statutární zástupci partnerských měst a obcí a hlavně 
poprvé se sešli všichni komunitní koordinátoři/koordinátory projektu. Pozitivním ukazatelem 
je, že již samo složení realizačního týmu naplňuje kritérium rovných příležitostí žen a mužů. 
Ze sedmi komunitních koordinátorů/koordinátorek jsou čtyři ženy a tři muži. Spolu se 
zástupcem partnera projektu – MAS Pošumaví, z.s.p.o. jsou ve třináctičlenném realizačním 
týmu čtyři muži.
Hlavní aktivity projektu ozřejmily svými vystoupeními odborné konzultantky. Dana Machátová 
hovořila o rovných příležitostech žena a mužů a Zuzana Guthová-Jarkovská o komunitních 
školách a o komunitním plánování. 
Zástupkyně firmy AgAkcent informovaly o průběhu zpracování obsahu vzdělávacího kurzu. 
Jsou zpracovány obsahy jednotlivých témat a v současné době probíhá připomínkové řízení. 
Manažerka projektu spolu s komunitní koordinátorkou města Švihova, Janou Petrusovou, ve 
společném vystoupení podrobně přiblížily aktuální informace k realizaci projektu a 
nejdůležitější administrativní povinnosti nadcházejícího období. Celé jednání provázela živá 
diskuze.
Do konce dubna bude předložena monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu. 
V zájmu úspěšnosti projektu byl upraven harmonogram realizace projektu. Tato úprava 
se pozitivně projeví na výsledcích projektu. 
Hlavním úkolem komunitních koordinátorů a koordinátorek bude společně s celým 
realizačním týmem a statutárními zástupci měst a obcí oslovit cílové skupiny, jejichž zástupci 
se zúčastní vzdělávacího kurzu a seminářů. Komunitní koordinátorky a koordinátoři se budou 
setkávat pravidelně jedenkrát měsíčně. 
Dne 3.5.2011 se uskuteční ve Švihově zahajující konference, na kterou navážou úvodní 
semináře v partnerských městech/obcích projektu (Běšiny, Hartmanice, Chanovice, 
Kasejovice, Kdyně, Měčín, Švihov). Vzdělávacímu kurzu, který bude v partnerských obcích 
zahájen v září 2011, bude od června předcházet e-learningový kurz.
Uplynulých šest měsíců od zahájení realizace projektu lze hodnotit jako velmi úspěšných. 
Projekt pokračuje v souladu s přijatým harmonogramem a naplňuje jednotlivé stanovené 
aktivity.
Pátek 1. dubna byl prvním pracovním dnem komunitních koordinátorek a komunitních 
koordinátorů partnerských měst a obcí. Projekt úspěšně vstoupil do další etapy realizace.
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