KOMUNIKAČNÍ PLÁN
projektu

MAP Kuřim II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009410

1. Úvod
Komunikační plán včetně popisu aktivit konzultačního procesu místního akčního plánování
v rámci SO ORP Kuřim byl zpracován dle metodiky Postupy MAP II.
Komunikační plán vychází z Implementační části finálního dokumentu MAP Kuřim
a popisuje, jakým způsobem jsou široké veřejnosti poskytovány informace o MAP, jeho
aktivitách a výstupech.
Komunikační plán obsahuje přehled jednotlivých cílových skupin projektu, partnerů v rámci
MAP, a přehled nástrojů, které jsou při realizaci místního akčního plánu využívány k oslovení
dotčené veřejnosti, ke komunikaci s cílovými skupinami a zapojenými aktéry, včetně popisu
aktivit a realizace konzultačního procesu.

2. Partnerství – popis komunikace a zapojení partnerů a
veřejnosti do procesu místního akčního plánování
Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů v oblasti vzdělávání dětí a
mládeže do 15 let na území SO ORP Kuřim.
Již v přípravné fázi projektu bylo vytvořeno partnerství mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání
na území SO ORP Kuřim. Realizační tým projektu oslovil všechna školská zařízení, která
ovlivňují vzdělávání na území SO ORP Kuřim. Všechny školy projevily zájem o zapojení do
projektu.
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V případě organizací poskytujících neformální zájmové vzdělávání realizační tým provedl
místní šetření také již v přípravné fázi projektu. Realizační tým z tohoto seznamu vytipoval a
oslovil organizace, jejichž hlavní činností je vzdělávání dětí nebo dospělých.
Na začátku realizace projektu byl sestaven seznam klíčových aktérů ve vzdělávání (školy a
školská zařízení, organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání) – slouží jako
adresář pro adresné rozesílání informací o projektu, podkladů a pozvánek, adresný mailing
všem dotčený aktérům z území, informace o projektu.
Seznam dotčené veřejnosti je uveden v samostatné příloze „Dotčená veřejnost v SO ORP
Kuřim“. Tato příloha bude průběžně doplňována realizačním týmem projektu a její aktuální
verze bude po dobu realizace projektu zveřejněna spolu s dalšími dokumenty na internetové
stránce projektu MAP Kuřim II.
Komplexní seznam všech identifikovaných aktérů ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP
Kuřim, včetně kontaktních osob, adres, e-mailů, telefonních kontaktů slouží výhradně pro
potřeby realizačního týmu v rámci projektu a nebude dále nijak šířen ani zveřejňován.

Do projektu a procesu místního akčního plánování jsou zapojeni zástupci
následujících subjektů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických
pracovníků
Zřizovatelé škol a školských zařízení – obce, města
Děti a žáci
Rodiče dětí a žáků
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
Veřejnost
Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

Realizační tým projektu zapojí partnery a veřejnost do procesu místního akčního plánování
tím, že bude realizovat následující aktivity:
•
•
•
•

pravidelné informování prostřednictvím internetových stránek, facebooku, adresný
mailing;
aktivní informování v rámci společných nebo individuálních jednání;
konzultování formou sběru a následným vypořádávání připomínek, zjišťování postojů
a stanovisek k jednotlivým částem vznikajícího MAP i k finálnímu plánu;
zapojení zástupců partnerů do Pracovních skupin nebo Řídicího výboru tak, aby se
mohli přímo podílet na vytváření MAP.
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Způsoby, nástroje a prostředky komunikace s dotčenou veřejností
a aktéry MAP
MAP SO ORP Kuřim II využívá metod komunitního projednávání ve spojení s expertním
zpracováním. Použití metody komunitního projednávání pro oblast předškolního, základního
školství a výchovu a vzdělávání dětí a žáků se osvědčilo během realizace předchozího
projektu MAP v území. Jde o využití spíše neúředního a neformálního charakteru setkávání.
Účelem zvolených nástrojů a prostředků komunikace je především aktivně oslovovat
jednotlivce a zainteresované cílové skupiny MAP, motivovat veřejnost k aktivnímu zapojení
do tvorby a realizace MAP, v neposlední řadě pak, zpřístupnit aktivity a výstupy projektu
k připomínkování a sdělení zpětné vazby.
Díky komunikaci s veřejností získá realizační tým projektu podněty přímo z území a posílí
důvěru zainteresovaných stran v MAP jako transparentní nástroj.
Aktuální dokumenty, výstupy či informační zdroje jsou veřejně dostupné na internetových
stránkách MAS Brána Brněnska, z.s. (www.branabrnenska.cz), kde je zřízena záložka
s názvem „MAP Kuřim II“, a také na FB profilu projektu s názvem „MAP Kuřim II“.

Nástroje a prostředky komunikace v rámci MAP:
•

Internetové stránky projektu – na internetových stránkách MAS Brána Brněnska, z.s.
(www.branabrnenska.cz), je zřízena záložka s názvem „MAP Kuřim II“. Zde budou
zveřejňovány informace o projektu, aktuální dokumenty, výstupy z jednání,
dokumenty k připomínkování, pozvánky na akce, informace pro členy Řídícího výboru
a Pracovních skupin, tiskové zprávy a další aktuality spojené s realizací projektu

•

E-mail – aktérům ve vzdělávání budou rozesílány informace o projektu, výzvy
k zapojení do projektu, materiály k připomínkování, pozvánky k účasti na jednáních,
vzdělávacích akcích. E-mailová komunikace probíhá i v rámci vnitřní komunikace
mezi členy Realizačního týmu, vůči Řídícímu výboru a Pracovním skupinám MAP,
klíčové informace, stanoviska či závažná sdělení jsou archivována i v tištěné podobě
v dokumentaci projektu

•

Tiskové zprávy a články – v místních, nebo jiných médiích budou zveřejněny
informace o MAP OPR Kuřim II minimálně 4x ročně.

•

Facebookový profil MAP Kuřim II

•

Porady a jednání Realizačního týmu

•

Jednání Řídícího výboru

•

Jednání Pracovnách skupin
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•

Seznam dotčené veřejnosti

•

Komplexní adresář kontaktů

•

Tisková beseda s novináři

•

Informativního setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími
aktéry

•

Dotazníky, ankety

•

Vzdělávací akce, workshopy, konference – se zapojením dotčené veřejnosti

•

Osobní jednání, rozhovory, diskuze

•

Propagační materiály

•

Panely, informace o realizaci MAP v prostorách sídla realizátora

4. Konzultační proces
Po celou dobu realizace projektu probíhá konzultační proces v souladu s metodikou Postupy
MAP II.
•

Dotčená veřejnost a zapojené subjekty jsou informováni o zahájení projektu,
o možnostech zapojení se do realizace projektu, o dílčích výstupech a obsazení PS
na webu realizátora projektu a FB profilu projektu.

•

Osobní setkání a konzultace manažerů projektu s řediteli všech škol v území za
účelem předání informací o projektu, zjištění zájmu o zapojení se v pracovních
orgánech a implementačních aktivitách.

•

Během projektu budou probíhat připomínková řízení k dílčím výstupům projektu a
zároveň bude o těchto výstupech veřejnost informována prostřednictvím
internetových stránek projektu, FB profilu, tiskové besedy, článcích v regionálních
periodikách apod.

Způsoby a termíny přijímání podnětů a připomínek
Na internetových stránkách projektu je uveřejněn kontaktní e-mail, na který mohou všichni
zájemci posílat své podněty, a to jak s připomínkami ke konkrétním materiálům se
stanoveným termínem pro vyjádření, tak s dotazy a podněty k projektu a jeho aktivitám.
Materiály k připomínkování jsou uveřejněny na internetových stránkách projektu, e-mailem
rozeslány členům Pracovních skupin, členům Řídicího výboru a zástupcům zapojených škol.
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Termíny pro sdělení námětů a připomínek k zaslaným podkladům jsou vždy pevně
stanoveny Realizačním týmem projektu.

5. Plán intenzivnější komunikace
Kdy informujeme

Jaký nástroj volíme

O čem informujeme / co
konzultujeme

Zahájení realizace projektu

Internetové stránky
FB profil
Internetový zpravodaj
Média
E-mail
Osobní jednání
E-mail
Osobní jednání
Telefon
FB profil
Internetové stránky

Zahájení projektu
Ustavení Řídícího výboru
Pracovní skupiny

Internetové stránky
E-mail
Osobní jednání
Telefon
FB profil
Média
Internetové stránky
FB profil
Internetové stránky
Regionální média
Tisková zpráva (alespoň 1)
Článek (4 novinové články)
Tisková beseda nebo jiná
forma setkání s novináři
(alespoň 1)
Panely
Konference
Propagační materiály
Internetové stránky
FB Profil
Regionální média
Workshop, kulatý stůl
Komunitní projednání
E-mail

Výzva k zapojení se do
Pracovních skupin
Činnost
Výstupy

Činnost Řídícího výboru
MAP

Činnost Ppracovních
skupin

Strategický rámec

Zpracování MAP

Průběžné aktuální informace
o realizaci projektu
Organizační struktura

Průběžné informování
Výstupy z jednotlivých fází
zpracování
Konzultace zpracovaného
plánu

Průběžné informace
Výstupy SWOT3 analýz

