
  

                                                                                                     

 

                                                                            
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 

Pracovní skupina „Vzdělávání a sociální problematika“ 
Zápis z jednání, které proběhlo dne 5.11.2013 od 16:30 v zasedací místnosti obecního úřadu 

ve Stodu 

(přítomní viz. prezenční listina) 

 
Program setkání: 

16:30 – 16:45 Úvod, zahájení 
16:45 – 17:00 Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza 
17:00 – 18:00 Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Vzdělávání 

a sociální problematika“ 
18:00 – 18:15 Závěr jednání pracovní skupiny 
 
Očekávání účastníků: 

– Finanční příspěvek do oblasti školství 
– Informace o možnosti získání finančních prostředků pro obec i oblast školství 
– Získání informací ohledně komunitního plánování sociálních služeb 

 

Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza 
Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS Radbuza prezentoval na jednání 
pracovní skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Obecnou prezentaci k pracovním skupinám je 
možné stáhnout na internetových stránkách MAS Radbuza (www.mas-radbuza.cz) v rubrice 

Strategie území. 

 

Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Vzdělávání a sociální 

problematika“ 
Hlavním úkolem pracovní skupiny bylo odpovědět na otázku: 

„Jaké aktivity by měla MAS Radbuza podporovat či realizovat v tématické oblasti Vzdělávání 

a sociální problematika v období 2014 – 2020?“ 

 

Následující aktivity jsou výstupem diskuse k výše uvedené otázce: 

– Investice do stávajících mateřských škol (budova, zahrada, vybavení, didaktické 

pomůcky,...) 

– Podpora mateřských center, dětských center 

– Investice do zařízení pro volnočasové aktivity při školních zařízeních a zařízení pro 

seniory a zdravotně znevýhodněné 

– Podpora bezbariérových přístupů při vzdělávacích zařízeních 

– Podpora rodičovského vzdělávání 

– Podpora příměstských táborů 

– Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a zdravotně postižené 

– Investice do center aktivního stáří 

– Podpora aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

– Podpora exkurzí a osvětových akcí 

– Podpora investic do vzniku detašovaných pracovišť pro praktické lékaře v malých 

obcích 
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– Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a sociální oblasti 

 

 

Závěr pracovní skupiny 
Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS Radbuza. Termín konference 

bude upřesněn managamentem MAS Radbuza. 

 

Zapsal: 

Václav Kubernát (MAS Radbuza) 

Tomáš Svoboda (CpKP) 


