
 

 

Zápis  
ze setkání Pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu 
registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 
 
V Borovanech  11.6.  2013 od 8.00 v prostorách JHK České Budějovice 
Přítomni: za NOS o.s.:  M. Jarolímek, R.Haňur,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 -  
                  za JHK: J. Stránský  
     za ÚP ČB: J. Beran  
hosté : Plojhar Jiří, Plojhar Bohumil,  
         

Program: 
1. Aktuální klíčové aktivity 

 Zhodnocení exkurze do Walesu  - výstupy 

 Příprava zpravodaje 
2. Různé 

 
 
Add 1.  
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 exkurze do Walesu  
Jedním z výstupů exkurze do Walesu bylo sestavení přehledu „ Identifikace navštívené organizace“ 
dané přehledy jsou, příloho tohoto zápisu.  Z uvedených identifikací se sestavy analýza možností, 
které lze přenášet do českého prostředí. (viz. Realizace   KA02) formou prezentace.   
 
 
 
ůkoly :  

M. Chytrová rozeslat všem členům jednotlivé „identifikace navštívené organizace“ 
M. Jarolímek, J. Plojhar, M. Chytrová 19.6.2013 v 8. hod v Borovanech,  pracovní setkání k  
přípravě prezentací  

 

 Příprava zpravodaje 
Druhé číslo zpravodaje (časopisu) vyjde koncem záři 2013. (formát A4, rozsah cca 12 str., náklad 2000 
ks.) 
Ve zpravodaji budou uveřejněny příklady dobré praxe v oblasti sociálního podnikaní. Minimální 
rozsah článku bez fotografií A5. Termín dodání příspěvků do 31.7..2013.  
 

Osnova: 
Medailonky -  NOS, JHK, ÚP,  
O exkurzi -  Wales (ÚP, JHK? ) 
Výstupy aplikovatelné v ČR –  
Analýza území  ( J. Plojhar – „lepení děr“) 



 

Pozvání na seminář -  konec října 2013 
Příklady dobré praxe:  
Domov sv. Anežky, o.p.s. ( jarolímek) 
Další  články M. Filipová, Z. Guthová,   
 
Distribuce: 

- MAS SR, rozešle jihočeským MAS a potenciálním zájemcům z území MAS 
Sdružení Růže 

- UP, JHK svým partnerům 
-   

Výtisk zpravodaje do konce září  -  30.9.2013 
 
Úkoly: 
Výše jmenovaní dodají článek do časopisu a současně všichni zašlou své nápady pro oživení časopisu  
M. Jarolímek , zajistí exkurzi do Domov sv. Anežky, o.p.s. předpokládaný termín první týden v září – 
zájemci o exkurzi se budou přihlašovat do 25. 7. 2013 M. Chytrové  
MAS SR zajistí grafickou přípravu a tisk časopisu (zpravodaje) 
  
. 
 
Add 2. 
 
Další jednání pracovní skupiny bude 25.července  2013 v  8 hod. – na JHK České Budějovice.  
 

 jednodenní semináře (KA 04 ) 
Je třeba začít s přípravou. Seminář by měl proběhnout koncem měsíce října s největší 
pravděpodobností v Tr. Svinech či Borovanech obsahem semináře by mělo být „Uplatnění soci. 
podnikání v rozvoji zaměstnanosti venkovských regionů“ – možná představení podnikatelského 
záměru  - „Pivovar v Borovanském klášteře“  Podklady k podnikatelskému záměru prokonzultuje J. 
Plojhar s panem Kubíčkem , právní podklady pak MAS SR- Z. Guthová 
(Náklady za NOS, technické a organizační zajištění MAS SR ve spolupráci s NOS) 
 
 
 

 V Borovanech 12.6..2013 
Magdalena  Chytrová  


