
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: DDM Smetanka, Nový Bor 

Datum a Čas: 23. 01. 2020, 16:00 - 18:00 hod 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Rezignace leadera PS, volba nového leadera PS 

3. Evaluace akce 2019 

4. Představení představy a fungování PS 

5. Shrnutí fungování PS a jejich stanovených cílů, zda v těch stanovených 

pokračovat? 

6. Stanovení cílů PS 

7. Nabídka v rámci PS 

8. Úkoly 

9. Termín dalšího setkání 

 

 

 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 23. 01. 2020 Zapsala: Milena Nováková a Eva 

Kolocová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

2. Rezignace leadera PS Mgr. Veroniky Lošťákové, volba nového leadera 

- Nástupce Bc. Anna Jelínková, za předpokladu, že s tím bude souhlasit zbytek 

členů PS - odhlasováno 

- Bc. Helena Žáčková, člen ještě v PS Občanské a sociální kompetence, bude pouze 

v PS Rovné příležitosti. 

 

3. Evaluace akce 2019 

- Odcházející vedoucí PS paní Lošťáková přislíbila evaluaci akce akci spolku Líp a 

spolu, realizovaného v r. 2019. Vyhotovení dotazníku, oslovení cílové skupin 

pedagogů dle obdrženého seznamu akce a celkové vyhodnocení předá PS 

k projednání. 

 

4. Představení představy a fungování PS 

- Schůze 4x/rok, jak je v požadavcích projektu 

- Úkolování ostatních členů v případě potřeby převážně přes maily 

- Možnost domluvy individuálních schůzek 

 

5. Shrnutí fungování PS a jejich stanovených cílů, zda v těch stanovených 

pokračovat? 

Cíle PS a jejich realizace v projektech a aktivitách v regionu: 

- Asistent pedagoga – jednotlivé školy si je musí hledat sami, jsou placeni v rámci 

podpůrných opatření žáka“ . Nejtěžší je však nalézt člověka pro výkon této funkce 

- ZŠ Partyzánka – sdílení zkušeností a dobré praxe pro pedagogy, aktuálně již 

v druhém období projektu Šablony II mají v týmu sociálního pedagoga 

- Rodina v centru – realizace projektu na podporu škol – koordinátor školy pro 

spolupráci nejen s rodiči integrovaných žáků 

- Téma: Posílení rodičovských setkání, setkávání s cizinci (podobné rodičovskému 

setkání – představení učitelů, projektů, které s dětmi dělají) 

- Velký vůz Sever- seminář zaměřený pro učitele, rodiče na různá diskutovaná 

témata (v květnu 2020 nabídka, obeslání e-mailem) 

- (3) 2020 seminář od spolku LÍP A SPOLU   

- Besedy, workshopy- podpora práce asistentů pedagoga – sdílení dobré praxe 

- Farní Charita Česká Lípa  - Jana Glasserová nabízí spolupráci v přednáškové 

činnosti pro pedagogy v oblasti psychologie a psychoterapie a jejich využití 

v přístupech k řešení problémů začleňování dětí ze sociálně slabého prostředí, 

v náhradní či ústavní péči 

-  

6. Stanovení cílů PS 

- Spojení dílčích plánů 

- Plánovaná konference nebude, rozpuštění naplánovaných finančních prostředků do 

menších dílčích akcí 



 

                                                                                                        

- Produkt „kalendář pro pedagogy s kontakty na různé pomocné organizace“ byl 

změněn do formy databáze s nabídkou jednotlivých odborníků a organizací 

s kontakty. Databáze by byla vedena i elektronické podobě. Grafická podoba by 

vypadala: v záhlaví názvy organizací, problém, porucha a pod tím jednotlivé 

odkazy, kontakty. S tím, že by byly uvedeny ještě další zajímavé odkazy. 

Při příštím setkání bychom poskládali formu, jak má plakát vypadat. 

 Pedagogové zváží, co by na „plakátu“ , v databázi chtěli najít, jak na ni budou 

nahlížet, z jakého úhlu potřebují podporu a hledají podporu spolupráce od jiných organizací 

v daném problému s žákem. 

Vyjádření paní Holubové, pedagog ZŠ: „v letáku by se mi hodily kontakty pro případy: 

záškoláctví, psychicky narušené dítě, problémové rodiny, dítě pod vlivem drogy. Ráda bych 

věděla, jaké bezplatné služby, které se nám mohou ve školství hodit, nabízejí organizace v 

našem městě a okolí - viz. Farní charita a další neziskovky.“ 

 

 

7. Nabídka v rámci PS 

- Co nabízí jednotlivé zúčastněné organizace, aby se udělal obsah a možnost nabídky 

školám 

- Možnost pořádání seminářů a workshopů jednotlivých organizací za podpory LAG 

Podralsko 

- Např. FCH ČL nabízí aktivní spolupráci a podporu následujícím cílovým skupinám a také 

možnosti spolupráce na jejich vzdělávání: 

• děti v pěstounské péči, pěstounské rodiny (děti vlastní) 

• každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů 

ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD) 

• každý rodič či jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, která se na pracovníka 

organizace obrátí s žádostí o pomoc (dle §9 zákona o SPOD) 

• zájemci a žadatelé o náhradní rodičovství 

• děti s komplexním vývojovým traumatem 

• rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci, kterou nedokáží ji řešit vlastními silami.- 

problémy s bydlením, financemi, nezaměstnaností, nedostatkem péče, zadlužením, v 

partnerské krizi, u dětí problémy ve škole, s vrstevníky apod. 

• ženy (matky) nebo rodiny s dětmi, které ztratily bydlení nebo jsou v krizové situaci, 

která ohrožuje jejich zdraví a život, a zároveň nemají možnost zajištění jiného než 

azylového bydlení  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let pobývající na Českolipsku, která své problémy 

neumí či nemůže řešit vlastními silami, nebo svými dostupnými prostředky, a může 

být ohrožena rizikovým chováním svým i ostatních 

• zdravotně hendikepované dětí - svoz sociálním automobilem do škol 

• osoby s nízkými příjmy, které jsou s ohledem na nedostatečné celkové majetkové a 

sociální poměry ohroženy chudobou a sociálním vyloučením 

• děti, mládež a dospělí se zájmem o dobrovolnictví převážně v rámci aktivit a služeb 

Farní charity ČL 

8. Úkol 



 

                                                                                                        

1) Do příštího setkání se zamyslet, co napsat o své organizaci, jejíž jsem 

představitelem, abychom to prezentovali na plakátu, zařadili do nabídky služeb, 

podpořili v rámci PS 

2) Pedagogové, členové PS zváží, projednají ve svém kolegiálním okruhu a navrhnou, 

jak by si představovaly formu, dle jejich potřeby 

 

9. Termín dalšího setkání:  

16.4.2020, 15:30-17:30(18:00)hod, MŠ LADA Bratří Čapků Česká Lípa 


