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Setkání zástupců neformálního a zájmového vzdělávání 
 

Dům pod jasanem, 11. 1. 2017, od 16:00 
 

Program: 

1. Přivítání, 

2. Stav projektu v našem území, představení Strategického rámce a procesu aktualizací, 

upozornění na výzvu IROP, 

3. MAP Trutnovsko: 

 řešení společných témat – školení, služby, exkurze, 

 příští setkání, 

4. výměna zkušeností – prezentace a prohlídka Domu pod jasanem 

 

1. Přivítání 

J. Balcar, manažer projektu, zahájil jednání a přivítal přítomné, kteří se následně představili. 

Následně předal slovo hostitelce – Martině Poliakové. Ta pozdravila přítomné a krátce 

představila Dům pod jasanem. Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

2. Stav projektu v našem území, představení Strategického rámce a procesu aktualizací, 

upozornění na výzvu IROP 

T. Mečíř, hlavní metodik projektu, sdělil, že 14. 9. byl na MMR odevzdán Strategický rámec MAP 

Trutnovsko (na webu MMR je ke zhlédnutí) 

http://www.kjh.cz/dokumenty/strateg_ramec_map_trutnovsko_140916.pdf. V polovině 

března bude možné jej aktualizovat – zařadit další plánované projekty, i mimo IROP tak, aby bylo 

možné vydávat jejich soulad s MAP. V první polovině roku 2017 bude probíhat sestavení akčního 

plánu a následně i realizace společných témat. 

V IROP je aktuálně vyhlášená výzva zaměřená na infrastrukturu pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání (č. 56 a 57) s termínem odevzdávání žádostí nejpozději do 14. 4. 2017. 

 

3. MAP Trutnovsko (řešení společných témat, příští setkání) 

K. Valdová rozeslala e-mailem pozvánku s tabulkou pro zaznamenání společných témat mezi cca 

25 subjektů, které patří do skupiny, která nabízí neformální a zájmové vzdělávání. Následně byly 

posbírány náměty od tří subjektů. Všichni účastníci se zapojili do další debaty, kterou řídil Jiří 

Kulich, expert na neformální vzdělávání prostřednictvím NNO. Z této diskuze vznikl souhrn 

dalších společných témat k řešení a je přílohou č. 2 tohoto zápisu. První společnou aktivitou bude 

vydání společné nabídky subjektů nabízející neformální a zájmové vzdělávání pro MŠ a ZŠ (ve 

formě vydání např. informačního letáku – přesná forma bude ještě mezi aktéry finálně 

domluvena). Koordinací této aktivity byla pověřena H. Kulichová (SEVER) ve spolupráci s M. 

Poliakovou (Dům pod jasanem) a J. Mertlíkovou (CIPTU). Pro příští setkání byl nabídnut areál 

Dolu Jana Švermy v Žacléři, kde má základnu Důl Jan Šverma, o.p.s. Termín byl naplánován na 

přelom května a června.  

 

http://www.kjh.cz/dokumenty/strateg_ramec_map_trutnovsko_140916.pdf
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4. Výměna zkušeností – prezentace a prohlídka Domu pod jasanem 

M. Poliaková předvedla zástupcům organizací tkaní na tkalcovském stavu a každý účastník 

měl možnost vyzkoušet si vlastní zručnost.  

 

Zapsala: Kateřina Valdová  

Dne 11. 1. 2017 


