MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS
z 2. jednání pracovní skupiny

Zaměstnání a sociální integrace
v rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
na období 2014-2020 MAS Vladař o.p.s.
Termín konání:
Místo konání:
Čas konání:

10. 11. 2014 (pondělí)
Muzeum Valeč, Široká 182, Valeč
10:00 hodin

Přítomni:

Dle prezenční listiny

Ředitel Martin Polák v 10.15h zahájil druhé jednání pracovní skupiny Zaměstnání a sociální integrace,
přivítal přítomné. Jednání započal stručným představením členů, kteří se neúčastnili prvního jednání, a
seznámil je ve zkratce s metodou komunitně vedeného místního rozvoje. Ředitel Polák dále v krátkosti shrnul
závěry, který se skupina dobrala. Účastníkům, byl před zasedáním zaslán zápis z minulého jednání. Zároveň
konstatoval, že mu nebyl doručen žádný podmět od členů pracovní skupiny.
Následně se přešlo k brainstormingu. Účastníci začali zapisovat do připravených oddílů (slabé a silné stránky,
příležitosti a hrozby) své návrhy. Následně se přešlo k diskuzi, kdy byly některé z návrhů vyškrtnuty. Proběhla
také priorizace jednotlivých návrhů. Následující tabulka ukazuje SWOT analýzu, tak jak se na ní shodli
přítomní v pořadí od toho co má největší váhu, po návrhy, které mají váhu nižší:

Silné stránky
-levná pracovní síla
-zkušenost s dotovanými pracovními místy
-Rozrůstání některých průmyslových zón
-Diverzifikované zaměření některých závodů
-Dojíždění za prací
Spolupráce pracovních agentur s podniky
Příležitosti
-Diverzifikované zaměření výrobních závodů
-Podpora rekvalifikačních kurzů ze strany státu
-Omezení výplat sociálních dávek na poukázky

Slabé stránky
-malá vzdělanost ve venkovských oblastech
-velká nezaměstnanost ve venkovských oblastech
-ztráta pracovních návyků u dlouhodobě
nezaměstnaných
-nedostatek pomoci lidem ohrožených soc.
vyloučením
-množství SVL
Hrozby
-Rušení pracovních míst
-Ztráta konkurenceschopnosti podniků
-Rozrůstání SVL
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Pan ředitel Polák poděkoval přítomným za účast a plodnou diskuzi. Přítomní se dohodli na termínu
příštího zasedání, které proběhne dne 18. listopadu. Zápis z tohoto jednání bude přítomným zaslán do
dalšího dne. Na jeho jednání proběhne definování vize území v této tematické oblasti, cílů či cílových skupin.
Upozornil také přítomné, že své návrhy či připomínky mohou k tématu posílat kontinuálně a budou probrány
na dalším zasedání.

Ve Valči dne 10. listopadu 2014
Zapsal: Bc. David Šebesta
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