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Zápis ze setkání s NNO KOTEC o.p.s.
Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV
Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány
Termín konání
Čas konání
Místo konání
Přítomni

11. dubna 2017
14:00 – 15:20 hod.
K-centrum, KOTEC o.p.s.
Mgr. Vendula Machová, Bošková, Sulimová

Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Úvod: informace o projektu MAP
Diskuse o formě možné spolupráce v ORP
Domluvení postupu
Závěr

Průběh jednání:
1) Úvod
P. Sulimová
Představení projektu MAP, cíle projektu.

2) Diskuse o možné spolupráci v ORP
Mgr. Machová
NNO Kotec má zájem navázat spolupráci mezi školami, rodiči a NNO v oblasti protidrogové
prevence a podpory rodin ohrožených sociálním vyloučením (CPR). Chtějí oslovit rodiče a děti
9 tříd ZŠ, v ORP spolupracovat se SŠ a učilišti v rámci podchycení ohrožené skupiny mládeže
(přednášky).
V rámci prevence chtějí vytvořit nabídku spolupráce pro školy.
Chystají se sejít s metodičkou prevence Bc. Petrou Veselou a domluvit se na spolupráci, ujasnit
si priority a oblasti prevence pro NNO a PPP.
Sulimová: navrhla možný způsob oslovit rodiče formou letáků s informacemi o nabízených
službách ze strany KOTEC, který by byl rodičům dětí rozdán na třídních schůzkách.
o Navrhovaní účastníci setkání: pracovníci KOTEC, metodik primární prevence
Bc. Petra Veselá, metodici prevence na školách, výchovní poradci, psychologové,
rodiče dětí, veřejnost.
o Navrhovaný termín: koncem května. Předpokládaná délka trvání 2 hodiny.
o Místo konání: zajistí realizátoři MAP.
o Pracovnice Kotce uskuteční schůzku s Bc. Veselou ohledně plánované spolupráce.
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3) Domluvení postupu
Realizátorky MAP uskuteční:
 Vytvoří seznam škol zapojených do spolupráce.
 Schůzku s Bc. Veselou, informují ji o plánovaném setkání a domluví podrobnosti, zjistí aktuální
situaci v rámci možné spolupráce či prevence na školách.
 Po domluvě termínu vytvoří leták na akci. Návrhy názvu: „Bezpečnost dětí na škole“, „Jste si
jisti, že je vaše dítě v bezpečí ve škole?“, „Jak mohu chránit své dítě“ apod. „Buďte u toho…“,
„Buďte součástí…“, „Řekněte si co potřebujete/co vám chybí/co očekáváte/co nevíte…“.
 Osloví ředitele škol s informací o plánovaném setkání. Požádají o účast na tomto setkání
školních metodiků prevence, výchovných poradců, psychologů, také o informování rodičů dětí,
vyvěšení letáku.

4) Závěr
Setkání proběhlo k oboustranné spokojenosti. Ani jedna ze zúčastněných stran neměla
k jednání žádné připomínky ani otázky.

V Tachově dne 12. dubna 2017
Zapsala: Sulimová
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