ZÁPIS
z jednání KS NS MAS dne 14.4.2014 od 9 hodin ve Vysočanech (hotel u Sv. Václava)

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Prezentace firmy SEAL – zpracování dat z území jednotlivých MAS, využití pro analýzy
potřeb, veřejných prezentacích apod. Nejedná se o jednoúčelový výstup ve formátu
pdf, ale o webovou aplikaci, kde je možné si mapové výstupy podle potřeby
individuálně definovat. Cena za tento základ 10 000 Kč na rok + dph. Ukázky je možné
vidět na www.leaderplus.cz. Reálné je, že aplikace bude plně funkční do 1 měsíce. Lze
vytvořit i aplikaci pro zpracování dat realizovaných projektů pro každou MAS. Celá
nabídka i se srozumitelným popisem je na www.isu.cz.
2. Dál měla prezentovat obdobné služby firma EKOTOXA, ta však poslala (vzdálenost)
pouze prezentaci.
Úkol: požádáme o strukturovanou nabídku na poskytované služby. Dopis připraví
ing. Šturalová. Odešle Dufková.
3. Prezentace Agentury pro sociální začleňování – Karel Straka. Na stránkách
www.socialni-zaclenovani.cz jsou obce, kde agentura působila nebo působí. Kontakt
na Karla Straku – tel. 606 668 856, straka.karel@vlada.cz.
Úkol: Vyžádat od Agentury celou edici brožurek metodik, které agentura vydala
(pro každou MASku - Dufková).


Sociální začleňování je jeden z cílů existence MAS



Jakým způsobem je možné sdílet analytická data?



Jakým způsobem připravovat strategie pro budoucí období?



Konkrétní spolupráce MASek a ASZ – úlohou MAS je dobře nastavit grantový
program



Obrátit se na pražské pracoviště agentury a zjistit, jaká je obecná definice
sociálního vyloučení (Broft).
Kontaktní osobou pro styk s ASZ ustanoven ing. Jan Broft

4. Prezentace Centrum pro občanské vzdělávání Masarykovy univerzity a Centrum
divadla utlačovaných při Masarykově a Karlově univerzitě (také označováno jako
Divadlo pro sociální změnu) – představení nové formy komunitní práce, vhodné pro
analýzy a prvotní fáze realizace strategií. Jde o novou formu vzdělávání, nový
vzdělávací aspekt (finanční framotnost, právní vzdělávání - NOZ apod.). Divadlo hrají
lidé, kteří chtějí něco změnit.
Úkol: Máme nějaký vhodný problém, který by se tímto způsobem dal řešit? –
zamyslí se všechny MAS.
5. Společný prostor pro dokumenty
Úkol: vytvořit sdílený prostor, kde budou ukládány neveřejně dokumenty, jako jsou
metodiky, koncepce, zápisy, fotky (Dufková.)
6. Zaslat kontakty na jednotlivé MASky ing. Hakenovi (Dufková)
7. Další schůzka 5. května v 8.30 na stejném místě, pokud nebude změna.
Jednání ukončeno ve 14 hodin.

V Droužkovicích dne 15.4.2014
Zapsala: H. Dufková

