
Zápis z jednání pracovní skupiny Děti, mládež a ženy 

 

Datum: 25.2.2015 v 14.00 hod. 

Místo konání: Rostěnice 109, 682 01 Rostěnice-Zvonovice 

Přítomni:  Kateřina Burešová, Silvie Palíšková, Roman Petřík, Irena Dvořáková,   

     Ludmila Kolářová 

Ludmila Kolářová zahájila jednání pracovní skupiny ve 14.00 hod. a seznámila přítomné s činností 

MAS od poslední schůzky PS. Poděkovala za zaslání kontaktních údajů na NNO.  Dále přítomné 

informovala o povinnosti NNO zaregistrovat svoji organizaci na rejstříkovém soudě na základě novely 

Občanského zákoníku. Dále uvedla, že se organizace mohou na MAS se zápisem do rejstříkového 

soudu obrátit. Do února 2015 bylo zaregistrováno 5 NNO. Paní Dvořáková požádala o pomoc při 

registraci s dalším subjektem mimo území MAS.  

Na základě jednání s p. Jiřím Novotným plánuje MAS zrealizovat opět Den MAS zároveň s akcí 

konanou v areálu spolku Manner. Plánované termíny jsou buď červen nebo září. Po dohodě byl 

přijatelnější termín na září.  

P. Kolářová seznámila přítomné s rozpracovanými částmi SCLLD a požádala přítomné o připomínky 

či doplnění. Výstupy z jednání byly zapracovány všechny. P. Burešová upozornila, že v území chybí 

zařízení pro péči o děti v jeslích či dětských skupinách. Z celého území MAS budou sesbírány náměty 

na tyto aktivity. P. Dvořáková sdělila, že o zřízení dětské skupiny má zájem obec Kučerov. Záměr 

bude zahrnut do zásobníku projektů. P. Palíšková se zmínila o návaznosti zřízení jeslí, či příměstských 

táborů, kdy se rodičům uleví, neboť o prázdninách nejsou otevřené ani školy ani mateřské školky a 

tuto dobu lze špatně překlenou. MAS zjistí organizace, které budou ochotny v území s otevřením 

dětských skupin či jeslí pomoci, či je realizovat. Mateřská centra napomáhají v současné době pro 

adaptaci dětí do kolektivu a jejich hladšímu přechodu do mateřských školek. Paní Palíšková dále 

uvedla,  že je nutné se zabývat otázkou dětí s lehčím mentálním postižením a SVP, které ne na 

všechny školy lze umístit a rodičům se tak komplikuje situace s umístěním na trhu práce. Pan Petřík 

osloví okolní školy zda jejich ŠVP je zaměřen tímto směrem a zajistí kontakty na možné 

spolupracující školy v této oblasti.  

P. Kolářová ukončila jednání v 16.00 hod.  

 

Zapsala: 

Ludmila Kolářová 

 


