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Pracovní četa Brdy – Vltava funguje i nadále. Podařilo se nám prodloužit smlouvu s Úřadem
práce na veřejně prospěšné práce, která končila posledního února na další období. Četa je
aktuálně k dispozici do konce srpna 2017. Fungujeme v počtu čtyř osob z cílové skupiny,
samozřejmě pod vedením odborníka – koordinátora denních prací. Nadále se nám daří plnit
požadavky od obcí na úpravu veřejné zeleně a obce našeho regionu si četu opakovaně žádají.
Co se týče Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), doplnili jsme
požadavky řídících orgánů ve druhém kole věcného hodnocení a čekáme na vyjádření
hodnotitelů. Prošli jsme třetím kolem formálního hodnocení, s výsledkem vyhověl. Celý
proces schvalování Strategie je velmi zdlouhavý a demotivující, ale snažíme se všemi silami,
abychom do regionu již v první polovině tohoto roku přinesli potřebné finanční prostředky
zejména na budování kapacit základních škol.
Podali jsme žádost do Operačního programu Zaměstnanost na projekt Aktualizace
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu Brdy – Vltava. Projekt je zaměřen
na aktualizaci stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb regionu Brdy-Vltava, jehož
planost vyprší rokem 2017. Cílem projektu je aktualizovat analytickou část dokumentu a na
jejím základě definovat priority v oblasti rozvoje sociálních a návazných služeb pro období
dalších 5 let. V projektu se zaměříme na ověření případného deficitu služeb v území, na
oblast sociálního začleňování osob ohrožených soc. vyloučením a rovněž na efektivní
provázání sociálních a zdravotních služeb. Proces plánování sociálních služeb významným
způsobem souvisí s jejich následným financováním. V tomto se osvědčil Sociální fond
regionu Brdy – Vltava, jehož další výzvu plánujeme vypsat začátkem března s alokací více
než půl milionu korun.
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání jsme uspořádali dva vzdělávací
semináře pro pedagogy škol z našeho regionu a to na téma Legislativní změny v oblasti
vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Přístupy ke vzdělávání žáků
ve finanční gramotnosti pro pedagogy 1. stupně. V březnu proběhne seminář zaměřený na
vzdělání ve finanční gramotnosti pro pedagogy 2. stupně základních škol. Dále v rámci tohoto
projektu pravidelně probíhají setkání pracovních skupin, které jsou složené zejména ze
zástupců škol a zaměřují se na aktualizaci investičních záměrů škol, propojení spolupráce škol
a neformálního vzdělávání. Všem zapojeným školám pomáháme se zpracováním investičních
i neinvestičních projektů a snažíme se maximalizovat jejich šanci na úspěch.
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