Tisková zpráva č. 6
Projekt „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ krok za krokem
Měsíce květen a červen byly ve znamení konání zahajovacích seminářů u všech partnerů
projektu. Po zahajovací konferenci ve Švihově, na které se sešlo více jak čtyřicet zástupců
všech cílových skupin od všech partnerů projektu, v souladu s harmonogramem projektu se
u všech partnerů projektu konaly zahajovací semináře, jejichž úkolem bylo představit projekt
a oslovit zástupce místních cílových skupin – zastupitelů a zaměstnanců organizací
zřizovaných samosprávami, zaměstnavatelů a spolků resp. neziskových organizací.
Prvními statečnými byli v Běšinech, kde se zahajovací seminář uskutečnil již 24. května.
V Eurocampu se sešli zastupitelé a zástupci spolků, aktivní občané, kteří se chtěli o projektu
dozvědět něco více.
V červnu se ve čtvrtek 9. 6. konal zahajovací seminář v muzeu ve Kdyni, v úterý 14. 6.
v Synagoze v Hartmanicích a ve čtvrtek 16. 6. za úmorného podvečerního vedra v Kulturně
společenském centru v Kasejovicích. Ve středu 22.6. se sešli zástupci veřejnosti
v odpoledním sluncem rozpálené zasedací místnosti obecního úřadu Městyse Měčín. Druhý
den, ve čtvrtek 23. 6., se za velkého zájmu konal zahajovací seminář na Zámku
v Chanovicích. Závěrečný zahajovací seminář se uskutečnil v pondělí 27. 6. v Kulturním
domě ve Švihově.
Úkolem zahajovacích seminářů bylo seznámit všechny zájemce s vlastním projektem a jeho
jednotlivými aktivitami. Zhostili se toho za příjemce dotace pan starosta Václav Petrus ze
Švihova a manažerka projektu Miroslava Vacková.
Za přípravu zahajovacích seminářů patří velký dík komunitním koordinátorům, kteří ve
spolupráci se starosty svých obcí zvládli svůj první „křest ohněm“ na jedničku. Neméně je
třeba také ocenit velmi aktivní účast ze strany veřejnosti partnerů projektu a zvláště tak velmi
živé diskuze, které se na každém z konaných zahajovacích seminářů rozpoutaly ať již
v průběhu seminářů nebo v jejich závěru.
Pozitivní ohlas účastníků seminářů se odrazil v jejich přihláškách do e-learningového kurzu a
kurzu projektu, který je jednou z významných aktivit projektu.
Účast v kurzu je otevřená všem, kdo se aktivně zajímají o život ve své obci a kdo se chtějí
dozvědět více o komunitním plánování, komunitních školách a rovných příležitostech žen a
mužů. Informace, které v kurzu získají určitě jako zastupitelé, členové spolků a
zaměstnavatelé využijí ve své práci.
Stačí, když se každý obrátí na komunitní koordinátory nebo na starosty ve svých obcích.
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