
Zápis z 1. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS volná 

Den a místo jednání: 12.2.2019, Gobelínový salonek (Kulturní dům, Tyršova 1001, 
592 31 NMnM)

Přítomní členové: Mgr. Eva Kulková – odborný garant II. úrovně

Marcela Krupicová – člen PS

Mgr. Pavlína Poláčková – člen PS

Mgr. Veronika Ptáčková – člen PS

PhDr. Sylva Tesařová – člen PS

Ing. Martin Ťupa – člen PS

Omluvení členové: -

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

26. 3. 2019 (16:00), kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Přivítání, seznámení skupiny

2. Stanovení termínů

3. Zajištění sdílení

4. Koncepce

5. Nápady

6. Úkoly
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Průběh jednání:

1. Přivítání, seznámení skupiny

Garant  Eva  Kulková,  přivítala  členy  skupiny  a  všichni  se  navzájem  seznámili.  Krátce  také

pohovořila,  co  je  náplní  činnosti  skupiny s názvem Volná  /vztah  k  místu,  kde  děti  a  žáci  žijí,

mezigenerační soužití/.

2. Stanovení termínů

V rámci skupiny bylo jako nejvhodnější den pro setkávání zvoleno úterý. Rovnou byl stanoven

termín dalšího setkání na 26. března 2019 v 16 hodin v kanceláři MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

3. Zajištění sdílení

Abychom zajistili  správné  sdílení  dokumentů  přes  Google  Disk,  bude  v  rámci  dalšího  setkání

vytvořen  přístup  k tomuto  disku  a  díky  IT znalostem člena  skupiny  Martina  Ťupy  pomůžeme

připojit ostatní členy skupiny. 

4. Koncepce

V rámci  diskuze  byl  nastíněn  průběh  činnosti  pracovní  skupiny,  který  by  mohl  probíhat

v následujícím sledu /výběr aktivity, promyšlení koncepce, přednesení FS, časový harmonogram,

příprava,  samotná realizace  aktivity/.  Na příští  schůzce  skupina ještě  prodiskutuje,  zda je  třeba

průzkum, případně dotazníkový formulář k určitým aktivitám nebo pro konkrétní cílovou skupinu.

Konkrétně  byl  Sylvou  Tesařovou  navržen  například  výzkum  etnografky  Silvy  Smutné  nebo

spolupráce se studentem Petrem Roháčkem a jeho projektem Ahoj NMnM. Příště bude navržen

konkrétnější koncept na následující 3,5 roku, případně zvoleny směry, kterými by se skupina chtěla

zabývat. 

5. Nápady

Přestože  bylo  úvodní  setkání  myšleno  pouze  jako  seznamovací,  jehož  cílem bylo  seznámit  se

s pracovní náplní a vyřešení administrativních záležitostí. Od všech členů skupiny již padaly skvělé

nápady na různorodé aktivity, které by se mohly v následujících letech realizovat. 
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Konkrétně od Marcely Krupicové, Pavlíny Poláčkové a Veroniky Ptáčkové propojení aktivit žáků

a seniorů, ale i dalších generací. Do příští schůzky si členové zkusí promyslet,  které aktivity by

upřednostnili. Navrhováno prozatím bylo multigenerační setkávání, i např. ve spolupráci s pracovní

skupinou čtenářské gramotnosti, několikaměsíční kreativní workshop, vycházející z novoměstského

tradičního řemesla nebo komunitní akce. 

6. Úkoly

Všichni  členové  komise  mají  za  úkol  zjistit  podrobnosti  o  aktivitách,  které  sami  navrhovali,

abychom mohli navázat a vyjít z těchto podkladů při plánování aktivit. 

V Novém Městě na Moravě, 19.2.2019

Vypracovala: Mgr. Eva Kulková, odborný garant II. úrovně
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