
 

 

Zápis  
ze setkání Pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu 
registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 
 
V Borovanech  6.3.  2013 od 9.00 v prostorách JHK České Budějovice 
Přítomni: za NOS o.s.:  M. Jarolímek, , J.Haňura, Hańurová,M.Kolářová 
     za MAS SR: Z. Guthová, M. Chytrová 
                  za MAS Pomalší: E. Tarabová - omluvena 
     za NAZARET o.s.:  K.Filip, M. Kabeláčová- omluveni 
                  za BEMAGRO Malonty a.s.: M.Filipová - omluvena 
                  za JHK: P. Rejnek 
     za ÚP ČB: Němcová 
hosté : A. Benedová, P.Vogeltanz 
         

Program: 
1. Představení 
2. Aktuální klíčové aktivity 

 Zhodnocení konference 

 Příprava exkurze 

 Příprava zpravodaje 
3. Různé 

 
Add 1.  
 Proběhlo představení nových zástupců členů pracovní skupiny viz. výše jmenovaní. 
 
 
Add 2.  
Realizační tým projektu se seznámil s obsahem příslušných aktivit projektu které proběhly a probíhají 
a s plánem dalších činností  pracovní skupinu pro podporu zaměstnanosti v regionu.  

 

 Zhodnocení proběhnuvší konference 
Konference byla hodnocena přítomnými veskrze kladně. Byly navázány nové kontakty, noví zájemci 
se zapojili do práce pracovní skupiny. Organizace konference byla výborně připravena jak ze strany 
MAS Sdružení růže, tak Jihočeské hospodářské komory. V tomto smyslu Z. Guthová vyhotoví děkovný 
dopis řediteli JHK. Mnoho účastníků konference projevilo zájem účastnit se dalších aktivit projektu. 
 

 Příprava exkurze 
Zahraniční partner stále ladí termín konání exkurze. Plánovaný termín bude pravděpodobně v půlce 
května 2013 v souladu s konáním konference pro MAS ve Walesu. (upřesníme, jakmile zahraniční 
partner potvrdí termín, předpoklad je 13. -19.5. 2013) Exkurze se zúčastní jednotliví zástupci pracovní 
skupiny a ti následně vyberou vhodné účastníky pro stáže ve Walesu přihlášky.  
Možno počítat především s uchazeči z ÚP, kteří mají o toto téma a způsob podnikaní zájem. 
 

Výběrová kritéria:  
- S území MAS SR alespoň polovina (10 účastníků) 
- Zástupci cílových skupin, viz projekt 
- Z NOS a MAS SR po 2 členech,  
- Nazaret, Bemagro, UP, JHK, MAS Pomalší -  po  1člen,  



 

- Příjem přihlášek do 30.3.2013 
 

 
Kriteria pro účastníky: 

- motivační dopis,  
- ochota zapojit se do aktivit projektu, především pak na tvorbě analýzy 

území  
- připravenost ke zpracování strukturovaného popisu příkladů dobré praxe 

navštívených v zahraničí pro potřeby vytvoření metodiky 
- dobrá znalost ang. Jazyka (nebude zajištěno tlumočení) 

Účastníky exkurze na základě jejich přihlášek a motivačních dopisů provede Pracovní skupina na svém 
příštím jednání. 
 
 
ůkoly :  

Z. Guthová sestavit pozvánku do 14.3.2013 a vyspecifikuje požadavky pro dopravce 
M. Chytrová vytvoří závaznou přihlášku, která bude v elektronické podobě, do 14.3.2013  
M. Jarolímek doprava autobusem- zajistit poptávkové řízení na dopravce do Walesu  
P. Rejnek předá kontakty na autobusové dopravce M. Jarolímkovi 

 

 Příprava zpravodaje 
Byl stanoven harmonogram četnosti vydávání zpravodaje (časopisu) a to v březnu a záři 2013 a v roce 
2014 opět v březnu a září.  Formát A4. Rozsah do 12 str. Náklad 2000 ks. 
Ve zpravodaji budou uveřejněny příklady dobré praxe v oblasti sociálního podnikaní. Rozsah článku 
včetně fotografií A4. Termín dodání příspěvků do 15.3.2013.  
 

Osnova: 
Úvodní slovo (Co je sociální podnikání) – (Guthová) 
O projektu (Jarolímek) 
Představení zahraničního partnera (Guthová) 
O konferenci z pohledu účastníka ( A. Benedová) 
Vývoj nezaměstnanosti ve venkovských oblastech Jihočeského kraje (ÚP) 
Nabídka JHK pro podporu zaměstnanosti (JHK) 
Ambasadorka pro sociální podnikání – nabídka služeb, P-P-P (Čechová) 
Pozvání na exkurzi (kriteria) a ke spolupráci na projektu  (Guthová) 
Příklady dobré praxe: 
Nazaret (Filip), a další (min. jeden vyhledat) 
Příklady dalších projektů z regionu – souvisejících 
 

 Distribuce: 
- MAS SR, rozešle jihočeským MAS a potenciálním zájemcům z území MAS 

Sdružení Růže 
- UP, JHK svým partnerům 
-   

Výtisk zpravodaje do konce března -  31.3.2013 
 
Úkoly: 
Výše jmenovaní dodají článek do časopisu a současně zašlou své nápady ohledně názvu pro daný 
časopis do 15.3.2013 paní M. Chytrové. 
MAS SR zajistí grafickou přípravu a tisk časopisu (zpravodaje) 



 

  
. 
 
Add 3. 
Další jednání pracovní skupiny bude 3. duben 2013 9 hod. – na JHK České Budějovice.  
Schůzka (pouze) realizačního týmu projektu proběhne 12. 3. 2013 od 14.00 v Borovanech (NOS a 
MAS Sdružení Růže)  
P. Rejnek informoval, že Živnostenský úřad má pracovníka určeného na podporu začínajícím 
podnikatelům 
Na webových stránkách (MAS SR, NOS atd.) se uveřejní výstupy s konference ( prezentace). 
 
 

 V Borovanech 6.3.2013 
Magdalena  Chytrová  


