Tisková zpráva č.1

Zpráva o zahájení projektu Síť komunitních škol v Pošumaví
Nositel projektu:
Město Švihov
Realizace projektu: 1.10.2010 – 30.9.2013
Partneři projektu: Město Hartmanice, Město Kasejovice, Město Kdyně, Město Měčín, Obec
Běšiny, Obec Chanovice, Böhmische Muster s.r.o., Komunitní škola Švihov o.s., Místní akční
skupina Pošumaví.
V pátek 1.října 2010 byl ve Švihově na pracovní schůzce realizačního týmu zahájen projekt
č.CZ.1.04/3.4.04/54.00223 „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.
Cílem projektu je vytvořit v partnerských městech a obcích v Pošumaví síť 7 venkovských
komunitních škol, které budou centry nově vytvořených místních partnerství (místní samospráva,
školy, neziskové organizace a zaměstnavatelé). Tyto aktivity budou zaměřeny zejména na
slaďování pracovního a rodinného života na místní a regionální úrovni, větší zapojení občanů a
firem do komunitního projednávání a uplatňování principu „gender mainstreamingu“ – rovného
přístupu a uplatnění žen a mužů při plánování a realizaci projektů (komunitní projednávání
rozvojových dokumentů a projektů) pro cílové skupiny nejen z obce, ale i okolního regionu.
Aktivity projektu jsou zaměřeny na cílové skupiny zaměstnavatelé, neziskové organizace, územní
samosprávné celky, jejich orgány, jimi řízené a založené organizace a jejich zaměstnanci/kyně.
Komunitní škola bude také realizovat další vzdělávací aktivity pro občany.
Aby tyto nové komunitní školy mohly vzniknout a mohly naplňovat své poslání, bude proškoleno
ve vzdělávacím kurzu asi 100 účastníků/nic z cílových skupin. V souladu s pravidly projektu bude
do aktivit projektu zapojeno minimálně 50% žen.
Osoby zapojené do projektu získají vědomosti, které jim umožní i po skončení projektu řešit místní
problémy v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a komunitního projednávání projektů. Síť
vzniklých komunitních škol bude do budoucna pomáhat zakládat podobné komunitní školy v
dalších obcích Pošumaví.
Více informací o projektu lze získat na adrese mu@svihov.jz.cz nebo tel. čísle 376393244
Ing. Miroslava Vacková – manažerka projektu
Jana Petrusová – komunitní koordinátorka

