Zápis z 2. plánovacího workshopu MAS Sokolovsko
Místo konání: Nové Sedlo, městský úřad
Datum a čas konání: 20. listopadu 2012, od 14:00 hodin – 17:30 hod.
Počet zúčastněných osob: 44 přítomných včetně facilitátorů
Facilitace: Ing. Ivana Jágriková, Ing. Kristína Trollerová, Ing. Miroslav Makovička

V pořadí 2. plánovací workshop pracovní skupiny MAS Sokolovsko v roce 2012 zahájil
přivítáním všech přítomných starosta města Nové Sedlo Bc. Martin Loukota.

Obsah 2. plánovacího workshopu MAS byl zaměřen čistě prakticky, a to na problémy
různých cílových skupin Sokolovska. Facilitátoři připravili pohled na cílové skupiny ze
dvou hledisek:
•

Podle druhu instituce

•

Podle horizontálních kritérií

Společná komunitní práce byla zahájena tvorbou jednotlivých cílových skupin. Účastníci
workshopu se domluvili na práci v níže uvedených cílových skupinách (CS):

CS podle druhu instituce:
•
•
•
•
•

NNO
Obce
Vzdělávací instituce
Podnikatelé
Zemědělci, lesníci a rybáři

CS podle horizontálních kritérií:
•
•
•
•
•

Senioři (nad 60)
Ženy
Mladí (do 30 let)
Muži 30-60
Sociálně ohrožení

1

První praktická část se věnovala CS podle druhu instituce a druhá podle
horizontálních kritérií tj. pracovalo se ve 2 kolech. Práce ve skupinách probíhala
následujícím způsobem:
1. Zformování skupiny podle příslušnosti jednotlivých účastníků k dané CS
2. Doporučený postup práce v skupinách byl následující:
A. 10-15 minut sepisovat problémy dané CS na flipchart
B. 30 min. – určit prioritní pořadí problémů (první je nejpálivější atd.) – většinou
čárkováním s určitým počtem čárek pro jednoho účastníka skupiny
C. Navrhovat i řešení problémů, pokud je skupina najde nebo zná
3. Prezentace výstupů jednotlivých pracovních skupin (CS) před ostatními
účastníky workshopu + spontánní diskuse

Některé CS přinesly i návrhy a nápady na své problémy, jiné ne. Problematika je
každopádně velmi složitá a její konečné uchopení a zpracování vyplyne až z další
společné práce a různých analýz daného území.

Na závěr bylo dohodnuto místo konání 3. workshopu – MÚ Horní Slavkov v lednu 2013.

Zapsáno dne 7.12. 2012.
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