
 

 

       

Zpráva o zřízení platformy pro odborná tematická setkávání/pracovní skupina  

 

Příjemce LAG Podralsko z.s. 
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019336 
Název projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III 
Název platformy/panelu Pracovní skupina pro rovné příležitosti  
Zaměření platformy/panelu Rovné příležitosti, sociální a občanské kompetence 
Složení platformy/panelu (instituce) LÍP a SPOLU z.s., Česká Lípa, VMG Česká Lípa, Farní 

 charita Česká Lípa, ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, ZŠ, MŠ  
Klíč Česká Lípa, ZŠ LADA, Česká Lípa, MŠ Špičák, Česká 
Lípa, ZŠ Špičák Česká Lípa, MŠ Horní Police, ZŠ Gen.  
Svobody, Nový Bor, MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa,  
ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská, Česká Lípa 

Datum zřízení platformy/zřízení 30.9.2021 

1. Zápis ze zřízení platformy/pracovní skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Datum konání platformy/panelu/pracovní skupiny: 30.9.2021 

Zápis z platformy/panelu/pracovní skupiny.  

Dle zaměření akce a dle potřeby je možné uvádět, kde se akce konala, kdo prováděl zápis, program, podkladové 

materiály, seznam úkolů ze zasedání, zodpovědné osoby za splnění úkolu apod. 

 

Místo jednání: zasedací místnost LAG Podralsko z.s., náměstí Republiky 46, Doksy 

 

Členové PS pro rovné příležitosti a PS pro sociální a občanské kompetence projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

byli osloveni v průběhu měsíců srpna a září 2021 s dotazem, zda mají zájem pokračovat v činnosti PS i v projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko III. Dále – vzhledem k nastavení tohoto projektu MAP III byli informováni, že v projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko III nebude nadále pokračovat v činnosti PS pro sociální a občanské kompetence, ale dojde ke 

spojení obou skupin vzhledem k řadě podobných aktivit, které v rámci projektu MAP II obě PS řešily, a je tedy možné 

vstoupit do PS pro rovné příležitosti. Většina členů s tímto návrhem souhlasila. Ustavující jednání a tím i zřízení 

platformy PS pro rovné příležitosti proběhlo na společném jednání PS, 30.9.2021 v zasedací místnosti LAG Podralsko 

z.s.  

Podrobný Zápis z jednání této platformy, prezenční listina a program tohoto jednání je doložen v rámci příloh ZoR č. 1.  

 

Zprávu o zřízení platformy doplnila k Zápisu ze dne 30.9.2021 D. Strnadová 

 


