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k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 
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V České Lípě, dne 04. 06. 2020 Zapsala: Milena Nováková a Eva 

Kolocová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

1. Schválení programu PS 
- program PS byl schválen 

 

2. Představení prostor, projektů a cílů Líp a Spolu, z. s. 
- Organizace nabízí např. Příměstské tábory pro děti s autistickými poruchami v Polevsku, 

Cvikově 

- Projekt „Spolu nejsme out“ – individuální konzultace pro rodiče a příbuzné dětí 

s poruchami autistického spektra 

- Nabízí se i služba krátkodobého hlídání 

- Vzdělávání – organizace workshopů, školení, přednášek, semináře, práce s odborníky 

- Vize do budoucna – podpora služby homesharing 

- Možnost využití prostor pro školení, workshopy, atp. - zdarma 

3. Sdílení zkušeností v době pandemických opatření 
- Velký Vůz Sever – nabídka přednášek cca 3 hodiny, v odpoledních hodinách, místo: 

Nový Bor 

- Nabídka:  

o Porozumět světu a sobě – kreativní a hravé techniky pomáhají dětem 

o Hyperaktivní a nepozorný předškolák – praktické tipy a zkušenosti 

- Přednášející: pí. V. Lošťáková,  

- max. kapacita: 20 osob,  

- školení je zdarma 

- MAP – podpora ze strany propagace (zařazení do kalendáře akcí, mail, na setkání 

ředitelů – v případě, že bude organizačně jasné, co kde kdy a jak, občerstvení 

- Možnost uspořádání školení 1x v Novém Boru, 1x v České Lípě – pomoc s uspořádáním 

v ČL v případě možnosti přednášející. 

 

4. Plán akcí na II. pololetí 
- Naposílat plán akcí, co jednotlivé organizace nabízí PS (náhrada za plánovanou 

konferenci) 

- Tabulka akcí je přílohou tohoto zápisu 

- Možnost financování občerstvení na akcích, příspěvek na letáčky, propagace, atp. 

- Upozornění, že v mnoha školách budou výrazně omezené účasti na akcích jak pro děti, 

tak i pro pedagogy z důvodu pozastavení výuky v souvislosti s vyhlášeným nouzovým 

stavem 



 

                                                                                                        

- Doporučení pro zúčastněné organizace, aby si sestavily programy, které by školám 

mohly nabídnout. Akce nemusí být zdarma, ale je možné, aby si je školy hradily ze 

Šablon 3 

5. Informační leták/plakát 
- Bezplatné služby-uvedené na letáku 

- Udělat 2 varianty – pro mateřské školy, pro základní školy 

- Velikost plakátu: A1 

- Definice témat: Záškoláctví, Psychické poruchy (agresivita, sebepoškozování, pasivní 

děti, náhlé změny chování), návykové látky, sociální vyloučení, náhradní péče, ústavní 

výchova, domácí násilí, materiální deprivace, citová deprivace 

- Detailnější podobu plakátu probere užší kruh PS, termín setkání: 16. 6. 2020 od 14:00-

15:30, místo: Centrum pěstounské péče 

- Dohodnuté detaily viz příloha tohoto zápisu 

 

6. Termín dalšího setkání:  
- 8. 9. 2020 od 16:00 hod, místo: centrum pěstounské péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

                                                                                                        

Příloha č. 1 – Kalendář plánovaných akcí na II. pololetí 2020 

  



 

                                                                                                        

Příloha č. 2 – dohodnuté detaily Plakátu/letáku 


