
 

 

KONTAKTY: 
Pokud máte zájem se zúčastnit 
mezinárodního školení nebo 
požadujete další informace, 
obraťte se na  kontaktní osobu: 
 
Hana Caletková 
 
Centrum pro komunitní práci 
střední Morava 
Horní náměstí 9, 
750 02  Přerov 
 
Tel: +420 581 210 502 
Mobil: +420 777 793 734 
E-mail: hana.caletkova@cpkp.cz 
 

 
 

 

 

O CpKP 
CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům v následujících oblastech.  
   
Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů.  
Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti v investičním plánování a rozhodování. V rámci tohoto programu organizujeme diskuze s veřejností, interaktivní výstavy, ankety, sociologické průzkumy a rovněž zajišťujeme vedení pracovních setkání s občany. Pořádáme vzdělávací programy v oblasti zapojování veřejnosti pro pracovníky veřejné správy. 
Místní udržitelný rozvoj.  
Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery (veřejnou správou, podnikateli a NNO), což umožňuje co nejvíce přizpůsobit projekty místním podmínkám. 
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. 
Podporujeme a vzděláváme členy občanských a neziskových organizací na všech úrovních. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborové setkávání a spolupráci neziskových organizací. 

 

 
 

Training of European Partnership Animators (TEPA) 
 

 

Školení evropských animátorů partnerství 
 

 

    WWW.PARTNERSHIPANIMATORS.EU 
 

 

              

 

 

 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí 
 
 



 

 
O PROJEKTU: 
Tento projekt vznikl jako iniciativa aktérů působících v mezinárodní síti PREPARE a dalších organizací aktivních v rozvoji venkova ze zemí Visegradské čtyřky, Slovinska a Švédska.  
V nových členských státech existuje potřeba po místních animátorech – pro lidi, kteří hrají klíčovou roli v tvorbě místních partnerství, hledání řešení místních problémů a získávání Evropských finančních prostředků. Role animátora místního partnerství je komplexní a vyžaduje řadu dovedností.  Náš projekt má zacíl vyvinout osnovy pro školitele místních partnerství v pěti členských státech EU: Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovinsko. Školící materiály budou založeny na rozvojových teoriích a nejlepších zkušenostech partnerských zemí. Bude připraven tištěný školící manuál (v angličtině a pěti národních jazycích) a didaktické DVD. Uskuteční se také dvě pilotní školení pro 25 účastníků (5 z každé země). Výsledky projektu buou šířeny různými informačními kanály, zejména prostřednictvím sítě PREPARE. 
   
 

     
 

 

MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ MODUL 
 OBSAH ŠKOLENÍ 
 

Školení bude zaměřeno za 3 základní témata:  
� Strategické plánování 
� Zapojování veřejnosti na venkově 
� Využívání místních zdrojů 

5ti denní, součástí budou případové studie, studijní cesty (2 dny ze školení) 
Účastníci budou mít možnost načerpat zkušenosti z jednotlivých zemí, dozvědět se podnětné informace od odborníků a také uzavírat nová partnerství s ostatními účastníky školení, zastupujícími jednotlivá místní partnerství nebo MAS. 
 

 
 

 
 
 

TERMÍNY A MÍSTA 
 

1. pilotní školení 
4 – 9. únor, 2008, Maďarsko, Slovinsko 
2. pilotní školení 
31.březen – 5. duben, Slovensko, ČR, Polsko 
 

 
KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT? 
 Cílovou skupinou jsou aktivní lidé z venkovských oblastí, z každé země se zúčastní 10 zájemců. Podmínkou je dobrá znalost anglického jazyka (školení budou probíhat v angličtině). Náklady spojené s účastí na školení jsou plně hrazeny z projektu (cestovné, strava, ubytování, školící materiály atd.)  

 
PARTNEŘI PROJEKTU 

� Vidiecký parlament (Slovensko – koordinátor projektu)  
� Cooperation Fund Foundation (Polsko)  
� Polish Rural Forum  
� Polish Environmental Partnership Foundation  
� CELODIN (Maďarsko)  
� Slovenian Rural Development Network  
� Federation of Swedish Rural Economy and Agricultural Societies (Švédsko – externí hodnotitel)  
� Centrum pro komunitní práci střední Morava (Česká republika) 

   


