MAP Trutnovsko
Pracovní skupina Neformální a zájmové vzdělávání
DOTEK Horní Maršov, 14. 9. 2016, od 16:30
Program:
16:20 – 16:30 – prezence účastníků
16:30 – 16:40 – MAP Trutnovsko – představení projektu
16:40 – 17:00 – představení zástupců zúčastněných subjektů
17:00 – 17:10 – informace o aktuálních dotačních možnostech v IROP
17:10 – 17:30 – řešení společných témat – školení, služby, exkurze
17:30 – 17:40 – náměty a diskuze
17:40 – prohlídka střediska SEVER Horní Maršov – Domu obnovy tradic, ekologie a kultury
DOTEK

1. MAP Trutnovsko – představení projektu
J. Balcar přivítal za celý projektový tým všechny přítomné na setkání pracovní skupiny
Neformální a zájmové vzdělávání. T. Mečíř stručně představil projekt MAP Trutnovsko, v jehož
rámci se jednání uskutečnilo.

2. Představení zástupců zúčastněných subjektů
Poté se představil projektový tým a přítomní zástupci. Prezenční listina z jednání je přílohou č.
1 tohoto zápisu.

3. Informace o aktuálních dotačních možnostech v IROP
T. Mečíř informoval o aktuální výzvě v IROP, která je zaměřena na stavební úpravy v kombinaci
s možností dovybavení. Zároveň však upozornil na problém – podmínku bezbariérovosti, již je
třeba naplnit pro úspěšnou realizaci projektu.

4. Řešení společných témat – školení, služby, exkurze
Po informacích ohledně aktuální výzvy IROP proběhla diskuze o tom, co by mělo být náplní
jednání skupiny a jaká jsou očekávání jejích členů.
J. Balcar nastínil možnosti náplně dalších setkání. V rámci projektu je možné uspořádat různá
tematická školení pro ředitele i učitele, naplánovat exkurzi po regionu i mimo něj.

MAP Trutnovsko
5. Náměty a diskuze
Z diskuze následně vyplynula ještě následující témata:
-

žádoucí je přímý kontakt s řediteli škol
je nutné zvolit vhodnou formu setkání – například formou „veletrhu“
zastoupení v pracovní skupině není příliš široké – koho dál oslovit
cíl: oslovit ředitele, aby podporovali místní cíle s přidanou hodnotou (vazba na tradiční
řemesla apod.)
možnost exkurzí nebo naplánování jednání do daných cílů

V závěru jednání proběhla debata o vhodném termínu pro jednání pracovní skupiny. Byla
navržena středeční odpoledne. Jednání by měla navazovat na setkání ředitelů škol a Řídicího
výboru, která jsou rovněž naplánována na středeční odpoledne.
Při té příležitosti byl – návaznosti na průběh projektu – stanoven další termín setkání, a to 7.
prosinec 2016 od 16:00 hodin v ZŠ Pilníkov.
Následně proběhla krátká neformální diskuze.

6. Prohlídka střediska SEVER Horní Maršov – Domu obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK
V závěru dne proběhla prohlídka rekonstruované barokní fary a renesančního kostela. Rovněž
byly prezentovány zdejší výukové programy jako ukázka dobré praxe.

Zapsala: Radka Jansová
Dne 14. 9. 2016

