
 

 

Zápis  
ze setkání Pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu 
registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 
 
Dne 27.2.2014  od 10.30 v prostorách JHK České Budějovice 
Přítomni: za NOS o.s.:  M. Jarolímek, J. Haňur, L. Kolářová  
     za MAS SR: Z. Guthová, M. Chytrová 
                  za MAS Pomalší: E. Tarabová  
     za NAZARET o.s.:  , M. Kabeláčová- omluvena 
                  za BEMAGRO Malonty a.s.: M.Filipová – omluvena   
                  za JHK: Jiří rejnek  
     za ÚP ČB: J. Beran – omluven  
 
         

Program: 
1. Aktuální klíčové aktivity 

 Distribuce zpravodaje č. 3 

 Informace o  výjezdním  semináři  

 Informace o aktivitě KA 04 -  seminář výběr stážistů 

 Plán aktivit  
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.  

 
 Distribuce zpravodaje  č. 3 
Byl vytištěn zpravodaj č. 3  M. Chytrová předala připomním  část výtisku k distribuci prostřednictvím jejích 
distribučních kanálů. 
Úkol :  pro „všechny“  - distribuce zpravodaje konečnému čtenáři  

 
 

  (KA 04 ) 
jednodenní semináře 

Na základě informací od partnera z Walsu byl změněn termín plánovaného výjezdního semináře na 2. 4. 2014 
obsah semináře bude zachován a již je vytvořena pozvánka, i elektronická přihláška   
Všem členům byla zaslána pozvánka. JHK bude subdodavatelem celé akce.  
 
Úkol:      Všichni členové PS budou aktivně propagovat daný seminář  

NOS zašle objednávku JHK na zajištění celé akce ve spolupráci s M. Chytrovou  
  

 
 

Výběr stážistů  
Terminy jednotlivých stáží je individuální dle potřeb stážistů a partnera ve Walesu, nejpozději však srpen 2014. 
Podmínkou pro účast je přihlášení, motivační dopis a taková znalost anglického jazyka, aby byla zvládnuta 
komunikace v daném prostředí. Současně tito zájemci zpracují akční plány pro založení daného sociální 
podniky, které by chtěli provozovat-( „rozjet“ ) 

 
Byly předčteny motivační dopisy a to :  
_ L. Sovová – sociální obchůdek - kavárna v Nových Hradech 



 

_ Mgr. Jan Knetl 
Ostatní zájemci do této chvíle nezaslali své motivační dopisy.  
_p. Hrubeš  - družstevní pivovar v Borovanech ??? 
_p. Teplická – zpracování textilie (využití odpadů) 

Pracovní skupina se dohodla, že všichni zájemci o stáž do Walesu budou osobně pozvání na další jednání 
pracovní skupiny, kde budou přítomni i zástupci partnera z Walsu. Zájemci zde budou  představovat 
„obhajovat“  svůj záměr. Na základě zjištěných skutečností, pak PS vybere vhodné kandidáty. Termín byl 
stanoven na 1. 4. 2014 v Borovanech od 10:00hod.   
 
Úkoly : M. Chytrová osobně pozve na daný termín  všechny kandidáty o pracovní stáž do Walesu včetně pana 
Jaroslava Klaboucha, který kontaktoval JHK , dále rozešle dané motivační dopisy všem členům PS 

 Z. Guthová  zpracuje osnovu akčních plánů, která se bude předávat stážistům 
 P. Rejnek  zašle návrh podnikatelského plánu Z. Guthové, který bude sloužit jako podklad pro vytvoření 
osnovy akčního plánu. 
 
 

 

 Plán aktiv  
P. Guthová připravila jednoduchý plán aktivit, který pouze představila a z důvodu technických a personálních 
se mu budeme více věnovat na příštím jednání. příloha č. 2  
 

 Různé 
V rámci aktivity KA 03 proběhla analýza území MAS SR. P. Guthová zaslala J. Novému k oponentuře, který 
zpracuje oponenturu do konce března    
P. Guthová navrhla osnovu pro zpracování metodiky a současně navrhla, aby jednotlivé kapitoly byly 
zpracovány externími odborníky.  

 
 
Na webových stránkách (MAS SR, NOS atd.) se uveřejní pozvánka na plánovaný seminář . 
 
Další jednání pracovní skupiny bude 1. Dubna 2014 v 10:00 hod. – v Borovanech v kanceláři MAS SR  
(účast nutná – osobní představení stážistů a jejich výběr)   
 
Úkoly:  
Z. Guthová  

o vloží na stránky MAS pozvánku na seminář 
o zpracuje osnovu akčního plánu pro stážisty  do 20.3.2014 
o dopracuje osnovu metodiky a zajistí externí oborníky pro její zpracování 

M. Jarolímek  
o vloží na stránky NOS pozvánku na seminář 
o distribuce zpravodaje konečnému čtenáři 
o zašle objednávku JHK na zajištění semináře 
o  

M. Chytrová  
o distribuce zpravodaje konečnému čtenáři 
o kontaktuje potencionální zájemce o stáž do Walesu 
o rozešle pozvánku na seminář a motivační dopisy členům PS 

partneři ÚP a JHK  
o distribuce zpravodaje konečnému čtenáři 
o šíření pozvánky na seminář  

 
 V Borovanech 28.2. 2014 
Magdalena  Chytrová       Ověřila: M. Jarolímek  


