Tisková zpráva
Workshop - Závěrečná konference projektu
Termín akce: 12. května 2015
Místo konání: České Budějovice

Dne 12. 5. 2015 proběhla v Hotelu Budweis v Českých Budějovicích závěrečná konference projektu
„Rozvoj místního partnerství a trhu práce“. Tento tříletý projekt mezinárodní česko-bavorské
spolupráce byl financován ze Evropských fondů (OP LZZ).
Programem konference provázela koordinátorka projektu a manažerka MAS Rozkvět, z.s. paní Marta
Krejčíčková, která účastníky akce seznámila s průběhem a klíčovými výstupy projektu a také vznikem
tematické regionální platformy. Úvodní slovo k účastníkům konference pronesl pan Petr Leber,
předseda MAS Rozkvět, z.s. – realizátora projektu; akce se zúčastnili také zástupci všech partnerů
projektu – LAG Deggendorf (Bavorsko), MAS Blanský les-Netolicko,o.p.s., MAS Šumavsko, z.s., DSO
Blata, Mikroregionu Chelčicko-Lhenického a Chelčického domova sv. Linharta.
Se svými příspěvky vystoupili nejdříve zahraniční hosté - paní Michaela Karbstein z LAG Deggendorf,
která představila organizaci, a paní Doris Hagspiel, která seznámila účastníky s organizací Paktu
zaměstnanosti v Horním Rakousku. Příspěvky zahraničních hostů byly simultánně tlumočeny.
Velmi interaktivní formou prezentace zdokumentovala paní Hana Rabenhauptová přínosy projektu
přenosem dobré praxe ve městě Prachatice – její prezentaci, stejně tak jako ostatní příspěvky
panelistů naleznete již nyní na www.portalprace-jiznicechy.cz.
V dopoledním bloku dále vystoupila paní Jitka Bednarčíková, vedoucí ÚP Vimperk, která pohovořila o
efektech zrealizovaných vzdělávacích aktivit a Job Clubech v rámci projektu; díky motivačnímu kurzu
se podařilo najít zaměstnání pro několik účastníků, kteří patřili do skupiny dlouhodobě
nezaměstnaných.
Součástí prezentace byly také informace o činnosti úřadu a možnostech využití různých typů podpor
aktivní politiky zaměstnanosti i rozsahu spolupráce se zaměstnavateli v regionu.
V odpoledním bloku paní Miriam Vránová z organizace Spiralis představila aktuální téma flexibilních
forem práce a prezentovala různé přístupy k této problematice v rámci projektů spolu realizovaných
touto organizací především v městském prostředí; zajímavé bylo srovnání s projektem zaměřeným na
typicky venkovské regiony v Jižních Čechách a také nalézání shodných paralel a postupů i zkušeností
realizátorů projektů z práce s cílovými skupinami.
Závěrem konference se paní Klára Kavanová Mušková, ředitelka Chelčického domova sv. Linharta
a projektová expertka, podělila s účastníky o zkušenosti z řady exkurzí, které byly realizovány v rámci
projektu do partnerského regionu v Bavorsku, a také přínosy projektu pro organizace poskytovatelů
sociálních služeb v Jihočeském kraji.
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Děkujeme všem účastníkům konference a také všem, kteří se zapojili do některé z mnoha aktivit
projektu „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, který realizovala MAS Rozkvět a partneři od
1.6.2012 do 31.5.2015 z OP LZZ.

Ing. Marta Krejčíčková
TZ-2015-05-12-OPLZZ

Projekt „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132 je realizován
O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ a partnery
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Adresa realizátora projektu: Školní 124, 384 02 Lhenice, Česká republika
www.portalprace-jiznicechy.cz

