
 

 

Zápis  
ze setkání Pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu 
registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 
 
V Borovanech 17.ledna 2013 od 9.00 v prostorách učebny Komunitní školy Borovany  
Přítomni: za NOS o.s.:  M. Jarolímek, , J.Haňur,M.Kolářová 
     za MAS SR: Z. Guthová, M. Chytrová 
                  za MAS Pomalší: E. Tarabová 
     za NAZARET o.s.:  K.Filip, M. Kabeláčová 
                  za BEMAGRO Malonty a.s.: M.Filipová 
                  za JHK: P. Rejnek 
     za ÚP ČB: I.Leštinová   
         

Program: 
1. Představení zástupců pracovní skupiny 
2. Představení projektu a jeho klíčových aktivit 
3. Jednací řád – schválení 
4. Aktuální klíčové aktivity 

 Příprava konference 

 Příprava exkurze 

 Analýza území 

 Příprava zpravodaje 
5. Provázanost aktivity pracovní skupiny s tvorbou strategie ISRÚ 
6. Různé 

 
Add 1.  
Realizátoři projektu mají v pracovní skupině po dvou zástupcích, ostatní organizace po jednom 
zástupci s právem hlasování. Proběhlo vzájemné představení pracovní skupiny viz. výše jmenovaní. 
 
Add 2.  
Realizační tým projektu se seznámil s obsahem příslušných aktivit projektu a s plánem činností  
pracovní skupinu pro podporu zaměstnanosti v regionu. ( Viz příloha č.1 Stručná anotace projektu  a 
č.2 prezentace Rodina a zaměstnanost) Anotaci projektu rozešle Chytrová i elektronicky 
 
Add 3. 
Připravený návrh Jednacího řádu pracovní skupiny, který předložila Z. Guthová, byl po drobných 
úpravách jednomyslně odsouhlasen.  Viz. Příloha č. 3 – finálví verzi pošle členům  pracovní skupiny 
Chytrová 
 
Add 4.  

 Příprava konference 
Konference se bude konat 19. února v Českých Budějovicích v prostorách JHK (na Husově třídě) od 
9.00. ve spolupráci s Úřadem práce a Jihočeskou hospodářskou komorou, které si připraví krátké 
příspěvky.  Dále budou osloveni další lektoři z řad: PLANED (zahraniční partner – 2 příspěvky), P. 
Francová, Nazaret, Bemagro, MAS Vltavotýnsko (Anežka), MPSV, Jihořeský kraj. Potenciální lektor 
osloví Guthová  
Prostory zajistí p. Rejnek, ubytování pro zahraniční lektory  zajistí Haňura, dále také zjistí, jak se 
proplatí per diem a letenky lektorům a publicitu pro další aktivity. 



 

 

 Příprava exkurze 
Plánovaný termín bude ještě upřesněn, předpoklad je duben 2013. Exkurze se zúčastní jednotliví 
zástupci pracovní skupiny a ti následně vyberou vhodné účastníky pro stáže ve Walesu. Možno 
počítat především s uchazeči z ÚP, kteří mají o toto téma a způsob podnikaní zájem. 
  

 Analýza území 
Ve spolupráci s Úřadem práce a Jihočeskou hospodářskou vznikne analýza území, která bude 
podkladem pro rozvoj aktivit v oblasti sociálního podnikání. Pro tuto analýzu bude možno využít i 
dala z Venkovské tržnice  - databáze místních podnikatelů sestavené v roce 2010. 
 

 Příprava zpravodaje 
Byl stanoven harmonogram četnosti vydávání zpravodaje (časopisu) s názvem „Růže pro rodinu“ jak 
je uvedeno v projektu a to v březnu a záři 2013 a v roce 2014 opět v březnu a září. V projektu budou 
uveřejněny příklady dobré praxe v oblasti sociálního podnikaní.   
 
Add 5. 
Jak již bylo uvedeno na předchozí schůzce „V současné době má MAS Sdružení růže vytvořen soupis 
priorit, dílčích cílů a doporučených aktivit platné Integrované strategie rozvoje území“. Proto je 
vhodné celé téma sociálního podnikání pojmout v širším měřítku, tak aby konkrétní výstupy projektu 
byly podkladem pro připravovanou strategii v oblasti zaměstnanosti v regionu. 
 
Add 6. 
Další jednání pracovní skupiny bude 19. února – před nebo po konání Konference. Dále přibližně 
s měsíční periodicitou. 
M. Jarolímek připraví propagační materiály – desky a zprovoznění webu 
Schůzka (pouze) realizačního týmu projektu proběhne 31.1. od 9.00 v N. Hradech (NOS a MAS 
Sdružení Růže) 
M. Chytrová s p. Rejnkem domluví možnost zajištění občerstvení v rámci konference a další náklady 
(možnost fakturace přes JHK) 
 
ÚKOLY:  
p. Leštinová : za ÚP příspěvek na konferenci, databáze potencionálních uchazečů o sociální podnikání 
p. Guthová: vytvoření pozvánky, zajištění lektoru z řad JHK, ÚP, Ekonomické fakulty v Č.B. aj. Hradci, 
Charity, Nazaret, Bemagro, Agrární komora atd. vyžádat od přednášejících prezentaci, zajištění 
programu exkurze,   
p. Chytrová: zápis, zajištění tlumočení, propagace konference,vytvoří elektronickou přihlášku na 
konferenci, jednotlivé prezentace (příspěvky) předá účastníkům konference v papírové podobě či na 
CD , komunikace s pracovní skupinou 
p. Jarolímek:  zpracování propagačního materiálu (desek) pro potřeby projektu,  vytvoří interaktivní 
webové stránek pro šíření aktivit projektu.  
 p. J.Haňura: zajištění ubytování  pro partnery z Walesu po dohodě s paní Guthovou 
 
 

 V Borovanech 17.1.2013 
Magdalena  Chytrová  


