Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP ORP Příbram
konaného dne 6.4.2017 od 16.30 hod. na MěÚ Příbram
Manažerka MAP PhDr. Marie Pilíková zahájila zasedání Řídícího výboru MAP. Řídící výbor byl řádně
svolán pozvánkou - viz příloha č. 1.
Ing. Jiří Nekolný, předseda Řídícího výboru MAP, také přivítal přítomné členy Řídícího výboru MAP.
Řídící výbor usnášeníschopný, jelikož je přítomno ………… z 28 členů, tj. ………….% členů. Prezenční
listina je součástí přílohy č. 2.
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1. Strategický rámec MAP
Marie Pilíková:
- Všem členům byl emailem zaslán 3.4.2017 návrh finální verze Strategického rámce MAP ORP
Příbram k připomínkování.
- Jedná se o 2. aktualizaci Strategického rámce. Aktualizovat jej měly školy, zřizovatelé i NNO
od poloviny února 2017.
- Finální 2. verze Strategického rámce bude po odsouhlasení Řídícím výborem MAP odeslána
na Regionální stálou konferenci (RSK), poté tento dokument bude vyvěšen na webu
www.uzemnidimenze.cz.
- Strategický rámec bude za půl roku od poslání na RSK aktualizován, tj. bude se moci
aktualizovat ještě jednou do konce projektu - v říjnu 2017.
- Změny v obecné části a změny v investicích.
Pro shrnutí představení hlavních částí dokumentu, které byly upraveny oproti 1. verzi z října 2016:
Obecná část
- Kap. 4 - popis zapojení aktérů - na konci kap. doplněna činnost na projektu do března 2017
- Priority a cíle MAP ORP Příbram (kap. 5) - doplněny upravené popisy cílů, které byly
upravovány na pracovních skupinách v lednu a únoru 2017; zároveň byly doplněny
v jednotlivých cílech opatření, která budou dále rozpracována v Akčním plánu MAP
Investiční priority na území ORP Příbram
- Investiční priority (kap. 6) - aktualizované projektové záměry + přidány nové
- Přidaly se nově NNO se svými projekty
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Ing. Nekolný - návrh na hlasování o schválení Strategického rámce MAP ORP Příbram:
Usnesení ŘV3/6.4.2017/1:
Řídící výbor schvaluje Strategický rámec Místního akčního plánu na území ORP Příbram, finální
verze je platná k 6.4.2017.
K 6.4.2017 je Strategický rámec uzavřen a bude odeslán 7.4.2017 na RSK datovou schránkou.
HLASOVÁNÍ:

PRO: VŠICHNI PŘÍTOMNÍ

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Příloha č. 3 - Finální verze Strategického rámce schválená 6.4.2017 Řídícím výborem MAP.

2. Práce na projektu MAP
Marie Pilíková:
Předneseno Řídícímu výboru, co je nutno ještě opracovat v projektu.
a) spolupráce
- naplnění indikátorů - jeden je tvorba dokumentu MAP
- indikátor - partnerství
o pomoc od Řídícího výboru MAP - jak nastavit spolupráce v regionu
o nutno splnit indikátor do konce projektu (do října 2017)
o 1. vize - spolupráce/ propojení sociálních služeb a škol v regionu
o 2. vize - lepší spolupráce se Střediskem výchovné péče - také by šlo zacílit na ORP
o 3. vize - spolupráce SPC a škol v regionu
o 4. vize - spolupráce škol na území ORP s VŠ, VOŠ (forma zážitkové pedagogiky,
studenti do škol)
o

o

možný partner - info od Agentury pro soc. začleňování - doučování dětí ze soc.
znevýhodněného prostředí prostřednictví organizace Vějíř (projevili zájem o
spolupráci s Příbramskem), možnost spolupráce této organizace se školami
v Příbrami a na ORP Příbram
▪ z pohledu zřizovatelů - potřeba např. mobilní logoped
▪ z pohledu Agentury - cílové skupiny nebudou vozit své děti na doučování
např. z venkova do města
pojmout smlouvu s Vějířem obecně - spolek bude spolupracovat v rámci ORP se
školami

b) tvorba dokumentu Místní akční plán
- především tvorba Akčního plánu - měkké projekty sběr od škol
c) budování znalostních kapacit, resp. vzdělávací plán
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d) pracovní skupiny
- pracovní skupiny proběhly v době od listopadu 2016 do února 2017
- hlavně prac. skupiny pořádané v lednu a v únoru pracovaly na tvorbě opatření v jednotlivých
cílech
e) veřejnosprávní kontrola MAP ORP Příbram z MŠMT
- čtyři kontroloři z MŠMT - kontrola věcné části a finance
- vyhodnocení kontroly, že problémy zásadní nejsou, drobnosti byly opraveny ihned po zaslání
kontrolního listu

3. Závěr
P. Nekolný:
Poděkování přítomným za účast na zasedání Řídícího výboru a za organizační zajištění.
PŘÍLOHY:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Finální verze Strategického rámce schválená 6.4.2017 Řídícím výborem MAP

Zapsala:

Jana Filinová

---------------------------------------

Manažerka MAP:

PhDr. Marie Pilíková

---------------------------------------

V Příbrami, dne 6.4.2017
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