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Zápis z jednání se zástupcem NNO KOTEC o.p.s.
Termín konání
Čas konání
Místo konání
Přítomni

2. listopadu 2016
10:00 – 11:45 hod.
Kotec, o.p.s., Rokycanova 4, 347 01 Tachov
Bc. Iveta Millerová, Marie Bošková, Blanka Sulimová, Mgr. David Klaus

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Seznámení s realizací a postupem projektu MAP
Cíle a priority projektu
Informace od Mgr. Klause o činnosti Kotce
Dohoda

Průběh jednání:
1. Sl. Bošková seznámila Mgr. Klause s postupem projektu MAP.
2. P. Bc. Millerová doplnila cíle a priority projektu.
P. Sulimová zmínila, že zástupce Kotce podepsal 23. 6. 2015 Prohlášení o spolupráci. Od března
tohoto roku se realizátorkám projektu nepodařilo s Kotcem navázat kontakt. Zapojení Kotce
není adekvátní důležitosti projektu. Proto žádáme o větší aktivitu a spolupráci.
3. Mgr. Klaus informoval o tom, že Kotec není jedinou neziskovou organizací v Tachově. Nemá
pocit, že by do tohoto projektu měl být Kotec zapojen. Jejich prioritní činností není oblast
vzdělávání. V rámci nabízených služeb provozují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a také
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve věku 0–18 let. Připustil, že v některých
případech děti v nízkoprahovém zařízení doučují, ale pro jejich organizaci je to jen fakultativní
činnost. Někdy organizují preventivní programy a také připravují některé klienty pro pozdější
studium a zaměstnání – po ukončení ZŠ. V prostorách nízkoprahového zařízení nabízí dětem
fotbálek, společenské hry, malování, možnost PC. Pracovnice jsou tam 2, z nichž 1 je sociální
pracovník a druhá pracovník v sociálních službách. Na dotaz: „Co z toho budeme mít?“
zareagovala paní Millerová a opět vysvětlila záměry daného projektu a nutnost spolupráce
s Kotcem, jako zástupcem neziskových organizací.
P. Millerová stručně shrnula důležitost spolupráce v rámci MAPu a požádala p. Klause o
vyjádření, zda bude Kotec spolupracovat či nikoliv. P. Klaus požádal o kopii podepsané dohody
a slíbil, že do konce tohoto týdne sdělí stanovisko NNO Kotec o.p.s. realizátorům projektu.
4. Dohoda: pracovnice realizačního týmu zašlou e-mailem scan podepsané dohody o spolupráci
v rámci MAP. P. Klaus se do konce tohoto týdne vyjádří k účasti v projektu MAP.

V Tachově dne 3. 11. 2016
Zapsala: Blanka Sulimová
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