
Název malého projektu: 
Síťování stakeholderů v oblasti sociální ekonomiky a 

uplatnění znevýhodněných skupin s důrazem na OZP na 

pracovním trhu 

 

Kód malého projektu: 

 

CZ/FMP/11b/01/012 

 

 Harmonogram realizace aktivit 

Délka trvání projektu 12 měsíců 

1.1. 2019 – 31.12. 2019 

 

Typ aktivit: 

Vytváření a upevňování partnerství, sítí a přeshraničních struktur 

1. Řízení projektu 

(1.1. 2019 – 31.12. 2019) 

Provádí český partner. 

2. Zabezpečení povinné publicity projektu 

(1.1. 2019 – 31.12. 2019) 

 

Vytváření přeshraničních sítí 

K01 

Setkání pracovního týmu 

(1.1. 2019 – 1.2. 2019) 

 

K03 

Zpracování společného plánu rozvoje spolupráce v oblasti veřejné správy a 

celospolečenských přínosných oblastech 

- Vypracování metodiky, průvodního dopisu, dotazníku, vyhodnocení dotazníku, 

příprava memoranda  (Provádí partneři společně) 



(1.1.2019 – 1.3. 2019) 

K05 

Aktivita společného plánování/optimalizace v oblasti veřejné správy a celospolečensky 

přínosných oblastech 

- Vytipování vhodných partnerů do sítě a jejich oslovení a základní seznámení s cíli 

projektu  (Každý partner na své straně) 

(1.1 .2019 – 1.4. 2019) 

K06 

Vytvoření společné sítě 

- Precizace memorand a jejich příslušenství 

 Podepsání memorand o spolupráci s partnery 

(1.2. 2019 – 1.6. 2019) 

Každý partner na své straně. 

- Vytvoření Rady v TSK, tisková konference, prezentace v časopise slovenského partnera a v 

časopise českého partnera 

(1.4. 2019 – 1.10. 2019) 

Každý partner na své straně. 

- Vytvoření Rady v JMK, tisková konference, prezentace v časopise slovenského partnera a v 

časopise českého partnera 

(1.4. 2019 – 1.10. 2019) 

Každý partner na své straně. 

 

 

K07 

Realizace společné konference v oblasti veřejné správy a celospolečensky přínosných 

oblastech 

- Mezinárodní konference „Evropské trendy v zaměstnávání hendikepovaných lidi a 

společenská odpovědnost“, kde bude struktura a cíle projektu představeny.  

(1.5. 2019 – 1.10. 2019) 



Provádí partneři společně 

- Vydání sborníku přednášek. 

(1.5. 2019 – 1.12. 2019) 

Provádí partneři společně 

 

K10 

Společný vzdělávací program/seminář pro pracovníky v oblasti veřejné správy a 

celospolečensky přínosných oblastech 

- Školení – základy sociálního podnikání, základy společenské odpovědnosti, představení 

projektu pro partnery, kteří projeví zájem o spolupráci 

(1.2.2019 – 1.11. 2019) 

Každý partner na své straně. 

K12 

Vytvoření společného řídícího/manažerského systému 

- Vytvoření společného Výboru, tisková konference, prezentace v časopise slovenského 

partnera a v časopise českého partnera 

(1.5. 2019 – 1.10. 2019) 

Provádí partneři společně 

K15 

Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území(společné 

publikace) 

- Vydání brožury „Význam síťování v oblasti sociální ekonomiky, společenské 

odpovědnosti a role veřejné správy v tomto procesu.  Příklady dobré praxe v území.“ 

(1.5. 2019 – 1.11. 2019) 

Provádí partneři společně 

K18 

Vytvoření stálé pracovní skupiny/týmu v oblasti veřejné správy a celospolečensky 

přínosných oblastech 

(1.6. 2019 – 1.11. 2019) 



K02 

Definování společných témat, potřeb a problémů 

- Pracovní workshop – dopracování dokumentů, příprava platformy s partnery 

1.6. 2019 – 1.10. 2019 

Každý partner na své straně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


