
 

 

Zápis  
ze setkání Pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu 
registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 
 
V Borovanech  3.4.  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   
     za NAZARET o.s.:   M. Kabeláčová 
                  za BEMAGRO Malonty a.s.: M.Filipová - omluvena 
                  za JHK: P. Rejnek 
     za ÚP ČB: I. Loukota 
hosté :, P.Vogeltanz 
         

Program: 
1. Aktuální klíčové aktivity 

 Příprava exkurze – výběr uchazečů 

 Zpravodaje –  vydaní 1. čísla  
2. Různé 

 
 
 
Add 1.  
 

 Příprava exkurze – výběr uchazečů 
Paní Guthová seznámila všechny přítomné se jmenovitým seznamem zájemců o účast na exkurzi do 
Walesu  ( 15 uchazečů z toho 9 z území MAS SR). Následně byly přečteny jejich motivační dopisy a 
posouzeny. Jelikož je na tuto akci plánováno 20 osob, byli všichni kandidáti schváleni. 
Dále se pracovní skupina dohodla, že přímo osloví zástupce místních samospráv (starosty ) na území 
MAS SR a nabídne jim možnost účasti na plánované aktivitě.  
Dále pan Jarolímek seznámil pracovní skupinu s výsledky poptávkového řízení na dopravce do 
Walesu.  
  
 
úkoly:  

Z. Guthová osloví starosty na území MAS SR, rozešle schváleným kandidátům propozice  
k exkurzy (upozornit účastníky na povinnost zajistit si cestovní pojištění) 

M. Chytrová vytvoří úplný seznam účastníků do 19.4.2013 jako podklad pro finančního 
manažera a koordinátora a pozve všechny účastníky na informační schůzku, která se uskuteční 
6.5.2013 viz. Níže. 
 

  Zpravodaj  
Jedním ze způsobů jak šířit výstupy projektu je zpravodaj, který byl vydán na přelomu měsíce března 
a dubna. Na jeho vydání se podílela celá pracovní skupina a nese název „PODNIKEJME JINAK“.  
Část  výtisků byla předána zástupcům z ÚP a JHK k další distribuci v rámci jejich působnosti. Větší část 
byla předána MAS SR k distribuci na jejich území.   
 
úkoly:  



 

 M. Chytrová distribuce zpravodaje v rámci území MAS SR a jihočeským MASkám 
 I. Loukota distribuce na ÚP a partnerům 
 P.Rejnek distribuce partnerům JHK 
 M.Jarolímek zveřejnění elektronické podoby zpravodaje  na internetových (webových) 
stránkách 
 
Add 2 

 Příprava analýzy území.  
Paní Guthová přítomné seznámila s rámcovým přehledem analýzy, viz příloha. Dále pak představila 
studii o založení sociálního podniku v Kolíně, příklady dobré praxe z Anglie a další podklady pro lepší 
uchopení daného tématu. 
Pan I. Loukota přislíbil zpracování statistik týkajících se území MAS SR:  
- dlouhodobě nezaměstnaní,  
- o zaměstnavatelích, kteří zaměstnávají VPP 
- zdravotně hendikepovaných 

 
Další jednání proběhne 6. května 2013 v 16 hod. – na JHK České Budějovice, které ho se zúčastní 
všichni účastníci exkurze do Walesu.  
Na webových stránkách (MAS SR, NOS atd.) se uveřejní zpravodaj. 
 
 

 V Borovanech 4.4.2013 
Magdalena  Chytrová  


