
 

 

Zápis  
ze setkání Pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu 
registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 
 
Dne1.4.2014  od 9.30 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  
 partner z Walesu 
 
         

Program: 
1. Aktuální klíčové aktivity 

 Informace o aktivitě KA 04 -  seminář výběr stážistů 

 Plán aktivit  
2. Různé 

 
 
Add 1.  
Realizační tým projektu  seznámil partnery projektu ze zahraničí s obsahem příslušných aktivit projektu, které 
proběhly a probíhají, a s plánem dalších činností pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu.   

 
 
 

  (KA 04 ) 
jednodenní semináře 

Partner z Walsu byl seznámen s jeho úlohou na výjezdním semináři, který se bude konat 2. 4. 2014, a většina 
z realizačního týmu  se jej bude účastnit. Seznam přihlášených je aktuální a v tuto chvíli ještě otevřený,  obsah 
semináře je zachován, tak jak je uvedeno na pozvánce.   
Všem členům byla zaslána pozvánka. JHK bude subdodavatelem celé akce. Jednotlivé kroky konzultoval vždy 
s partnerem. 
 

 
 
 

Výběr stážistů  
Na dnešní pracovní jednání byli pozváni jednotliví zájemci o stáž ve Walesu, kteří se přihlásili a zaslali motivační 
dopis.    
Byli pozváni  tito zájemci :  

_ L. Sovová – sociální obchůdek - kavárna v Nových Hradech 
_ Mgr. Jan Knetll (spolu s Vilémem Jandou) 
_p. Guth  - družstevní pivovar v Borovanech  
_ p. Klabouch  - sociální družstvo 
_p. Teplická – na jednání se nedostavila  a nezaslala motivační dopis   
  

Představení  a jednání se stážisty probíhalo v anglickém jazyce, tak aby byla zjištěna  jejich jazyková vybavenost. 
 



 

Současně tito zájemci byli informování, že zpracují akční plány pro založení daného sociální podniky, který by 
chtěli provozovat-( „rozjet“ ) po návratu z pracovní stáže. 
Pracovní skupina se dohodla, že všichni zájemci o stáž do Walesu jsou vhodní kandidáti,  
 Terminy jednotlivých stáží je individuální dle potřeb stážistů a partnera ve Walesu, nejpozději však srpen 2014.  
 
Úkoly :  

 Z. Guthová rozešle osnovu akčních plánů stážistům 
 Dále po dohodě se zahraničním  partnerem a stážisty zajistí termíny a místa konání stáže ve Walesu . 
  NOS ve spolupráci MAS zajistí letenky a další náležitosti jako per diem s atd.  pro stážisty  
 
  

 

 Různé 
V rámci tohoto jednání byl partner ze zahraničí blíže seznámen s „  Plánem aktivit“ a provedenou analýzou 
území  MAS SR, a dalšími činnosti, které probíhají v rámci projektu 
V rámci tohoto jednání navštívil partner a realizační tým  provozovnu pana Klaboucha, a další podniky v Č. 
Budějovicích, kterou jsou zaměřeny na sociální podnikání.  
 

 
Další jednání pracovní skupiny bude DLE POTŘEBY.  
 
 
Úkoly:  
Z. Guthová  

o rozešle osnovu akčního plánu stážistům do srpna 2014 
o po domluvě 
o  s partnerem  z Walesu zajistí termíny a místa pro stážisty 

 
M. Jarolímek  

o zajistí letenky a další potřebné dokumenty pro výjezd stážistů 
o příprava webových stránek 

M. Chytrová  
o šíření výstupů z jednotlivých jednání  
o informace stážistů, že byli vybráni 
o jednání se zástupci   
o ve spolupráci s NOS příprava webových stránek 

 
 
 V Českých Budějovicích  1.4. 2014 
Magda Chytrová  
 
 
Ověřil: Michal Jarolímek  


