
 

 

Zápis  
ze setkání Pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu 
registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 
 
Dne   2.10.2014 od 8.30 v prostorách JHK České Budějovice 
Viz. prezenční listina  
         

Program: 

1. Aktuální klíčové aktivity 
a. Stážisti na cestách 
b. Příprava metodiky pro SP 
c. Příprava závěrečné konference  
d. Zpravodaj -  Vydání 4. Čísla (závěrečné) 

2. Různé  
 

 

 
 
Add 1.  
p. Guthová informovala, že plánované stáže probíhají bez větších komplikací a poslední stáž, která se uskuteční, 
bude pan Klabouch 12. -16. 10.2014. Všichni stážisté dostali přesné pokyny, co se od nich očekává. A jaké 
dokumenty jsou povinny doložit po absolvování stáže. (akční plán, zprávu z cesty, fotodokumentaci a připravit 
si krátkou prezentaci na závěrečnou konferenci jako výstup projektu.    
  
. 

 
 Příprava metodiky  (KA 05 ) 

Manažerka MAS Sdružení Růže představila návrh metodiky její obsah a příklady dobré praxe.  
Členové pracovní skupiny navrhli více do této oblasti zapojit odborníky z řad vysokých škol, kteří mají 
s touto tematikou zkušenosti a současně se obrátit na partnery s Walesu, kteří by mohli zpracovat 
odbornou supervizi. ( např. P. Nový, Cudlínová, Garrett.). Pracovníci MAS již s těmito lidmi v rámci tohoto 
projektu spolupracují a vzájemně si předávají zkušenosti.   
 

 

 Příprava závěrečné konference 
Jak již bylo na předchozím jednání stanoveno, konference proběhne 4. Listopad 2014 v prostorách JHK České 
Budějovice  
obsahem konference  bude  zhodnocení celého projektu včetně prezentace stážistů a metodiky  
Metoda Plugging the leaks, Družstevnictví a komunitní vlastnictví + 
Program konference 
  Prezentace účastníků 
  Představení projektu (Mgr. M. Jarolímek, Novohradská občanská spol., o.s) 
Sociální podnikání – zkušenosti ze studijních stáží (Lucie Sovová, Vilémem Janda, Jiří Guth, Jaroslav Klabouch) 
Sociální podnikání ; metodika a příklady dobré praxe  
 (RNDr. Z. Guthová, MAS Sdružení Růže) 
JHK a její podpora začínajícím podnikatelům (ředitel JHK ČB) 
Podpora zaměstnanosti v JČ kraji (Ing. I. Loukota,ředitel ÚP, ČB) 
Podpora venkova – rozvoj sociálních služeb, vzdělávání a zaměstnanost ve strategii mikroregionu Sdružení Růže 
( Mgr. Jiří Guth) 
Sociální podnikání a jeho podpora ve Walesu pro období 2014 – 2020 
 (Kate Lindley, Sarah Hughes, Wales, Steve Garrett) 
sociální podnikání v legislativě ČR, Jan Nový 



 

 
 
úkoly :  M. Chytrová dopracuje návrh programu , pozvánky, zajistí distribuci, elektronické přihlášení účastníků 
atd. 
               Z. Guthová zajistí přednášející, tlumočníka,  pozve zahraniční partnery , zajistí letenky, ubytování, 
přesun z Prahy a další organizační zajištění týkající se zahraničního partnera. 
     NOS  zajistí propagaci, a potřebnou publicitu 
 Úp a JHK pak propagaci a připraví si příspěvky na konferenci  
 JHK  zajistí prostory, občerstvení, technické zázemí, aparaturu a další náležitosti spojené s akcí 
 
 

 Příprava zpravodaje  
 

Na minulé pracovním setkáni, rozhodla  pracovní skupina, že poslední číslo zpravodaje vyjde až po uskutečnění 
závěrečné konference,  
Úkoly: M. Chytrová zajistit obsah, fotodokumentaci jednáni s grafikem a tiskárnou, od účastníků stáže získá      
příspěvky ze stáží + foto, medailonek atd.  
 

Distribuce: 
MAS SR, rozešle jihočeským MAS a potenciálním zájemcům z území MAS Sdružení Růže 
UP, JHK svým partnerům 

-   

Výtisk zpravodaje do konce PROJEKTU v nákladu 2000ks   

 

Add 2. 
 
Různé:  

 

Další jednání pracovní skupiny bude 5.11.2014 ČAS A MÍSTO BUDE UPŘESNĚNO NA KONFERENCI 4.11.2014 

 
V Borovanech 3.10.2014 
Magdalena  Chytrová  


