
Následující přehled obsahuje
vymezení cílových skupin,
jejich definici - potřeby,

velikost, motivaci pro zapojení
do projektu a vlastní přínos
projektu MAP III Dobrušsko.

CÍLOVÉ
SKUPINY

MAP I I I  Dobrušsko 

DEF IN ICE
C ÍLOVÝCH SKUPIN

Potřeby

Velikost (přibližný počet osob)

Způsob motivace ke vstupu
do projektu

Způsob výběru jednotlivých osob 
cílové skupiny

Způsob oslovení cílové skupiny

Přínosy projektu pro cílovou skupinu



PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL 
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

VČETNĚ VEDOUCÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

ZAMĚSTNANCI VEŘEJNÉ SPRÁVY 
A ZŘIZOVATELŮ PŮSOBÍCÍ 
VE VZDĚLÁVACÍ POLITICE

Osobnostní rozvoj ;  prostor pro sdílení zkušeností  
a příkladů dobré praxe,  síťování;  rozvoj spolupráce 
a partnerství ;  pří ležitost pro tematická setkávání 
na pravidelných pracovních platformách; společná
řešení místně specif ických problémů.

RT působí v území j iž  6.  rokem, což upevňuje
vazby,  propojení a spolupráci ;  znalost území
přispívá k efektivní realizaci projektu; osobní
setkání ,  e-mailová komunikace,  webové stránky 
a sociální  sítě projektu.

Pro oslovení CS budou využity webové stránky 
a sociální  sítě projektu,  místní t isk a zpravodaje,
dále dotazníková šetření a spolupráce se školami.

Informovanost o pří ležitostech rozvoje
(ne)formálního vzdělávání dětí  a žáků do 15 let 
na území Dobrušska; otevřená a partnerská
komunikace se školou; pří ležitost zapojit  
se do života školy;  rozvoj kariérového poradenství  
ve školách - pomoc a podpora žáků při  správném
směřování dalšího vzdělávání .

Tato CS má významný vl iv na f inancování 
a technické zajištění subjektů vzdělávání;
potřebuje informace, jak podporovat  kvalitní
výuku a rozví jet vzdělávání na území Dobrušska 
při  zohlednění místních potřeb.

RT naváže na spolupráci z předcházejících
projektů; CS bude oslovena prostřednictvím
osobních setkání ,  e-mailové komunikace,
sociálních sít í  a webových stránek projektu.

Informovanost o oblasti  vzdělávání;  pří ležitost 
k rozvoji  spolupráce/partnerství  v území;  sdí lení
zkušeností  a inspirace; regionální  podpora rozvoje
vzdělávání dětí  a žáků do 15 let v návaznosti  
na místní potřeby; zapojení škol do veřejného dění .

Spolupráce,  partnerství ,  komunikace a další
vzdělávání s cí lem rozvoje kvalitního vzdělávání
dětí  a žáků do 15 let na území Dobrušska.

Počet pedagogických pracovníků včetně vedoucích
pedagogických pracovníků formálního vzdělávání
je cca 350 osob ;  jedná se o kl íčovou CS.

Motivací pro zapojení do projektu budou zkušenosti
a přínosy z j iž  realizovaných projektů,  dále
pří ležitost podílet se na rozvoji  vzdělávání dětí  
a žáků do 15 let na území Dobrušska.

Spolupráce především s aktivními (vedoucími)
pedagogickými  pracovníky,  kteří  mají  zájem 
o rozvoj vzdělávání dětí  a žáků do 15 let v území
Dobrušska.

Rodiče potřebují  dostupné informace 
a chtěj í  být respektovaným partnerem 
při  vzdělávání svých dětí .

CS tvořena především zřizovateli  škol ,  jej ich
zástupci ,  odborem školství  ORP Dobruška a dalšími
zaměstnanci rozvoje měst/obcí;  16 zřizovatelů škol ;
jedná se odhadem o cca 25 osob.

RODIČE DĚTÍ A ŽÁKŮ

Počet rodičů dětí  a žáků v území Dobrušska 
je cca 5 100 osob; CS je součástí  formálního 
i  neformálního vzdělávání v území.

CS má velký zájem o rozvoj kvalitního vzdělávání
dětí  a žáků do 15 let na území Dobrušska;
spolupráce se školami a dalšími aktéry
neformálního vzdělávání .

RT naváže na spolupráci s aktivními rodiči ,  kteří
budou mít zájem se podílet na realizaci projektu;
zapojení do ŘV projektu a pracovních platforem.

Motivací pro zapojení do projektu bude možnost
podílet se na rozvoji  vzdělávání na území Dobrušska,  
zkušenosti  s MAS POHODA venkova,  z .s . ,  která
soustavně spolupracuje s CS, a osobnostní rozvoj .

Cí lem RT je zapojení většiny CS do realizace
projektu.



PRACOVNÍCI ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH 
VE VZDĚLÁVÁNÍ

VEŘEJNOST PRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI
ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

NEBO ASISTENČNÍCH SLUŽBÁCH A V OBLASTI
NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

CS významně ovlivňuje vzdělávání svými postoji ,
které mohou být neobjektivní a ovl ivněny mediální
manipulací ,  proto potřebuje srozumitelné
informace.

Počet obyvatel na území ORP Dobruška včetně
území obce Nový Hrádek, Česká Čermná a Borová 
 je cca 21,5 tis. osob;  odhad počtu zapojených
osob je nižší  -  aktivní část obyvatelstva se zájmem
o rozvoj vzdělávání dětí  a žáků do 15 let .

RT osloví  CS prostřednictvím místního tisku 
a zpravodajů,  webových stránek a sociálních sít í
projektu; RT naváže na pravidelnou komunikaci 
z předcházejících projektů.

Rozšíření povědomí o problematice v oblasti
vzdělávání;  zohlednění místních potřeb; otevřenost 
a inspirace; podpora rozvoje spolupráce v území.

CS má vl iv na přístup dětí  a žáků k vzdělávacímu
procesu a zároveň zvyšuje odborné kapacity 
v oblasti  vzdělávání ,  proto potřebuje rozví jet
spolupráci se všemi aktéry ve vzdělávání dětí  
a žáků do 15 let na území Dobrušska.  

CS se skládá z pracovníků,  kteří  se podílej í  
na vzdělávání dětí  a žáků do 15 let na území
Dobrušska; odhad celkového počtu pracovníků  
je cca 10 osob .

CS bude oslovena při  osobních jednáních,  dále
formou e-mailové komunikace,  prostřednictvím
místního tisku,  zpravodajů,  sociálních sít í  
a webových stránek projektu.

Pří ležitost k rozvoji  spolupráce; propojování škol ,
školských zařízení a organizací poskytujících
neformální a zájmové vzdělávání;  zvýšení
informovanosti  o oblasti  vzdělávání dětí  a žáků
do 15 let;  sdí lení zkušeností .

CS má zájem o propojení formálního 
a neformálního vzdělávání dětí  a žáků do 15 let ,
dále o podporu spolupráce se školami,  zřizovateli  
a dalšími aktéry ve vzdělávání .

CS tvoří  zejména zástupci neformálního
a zájmového vzdělávání dětí  a žáků do 15 let 
na území Dobrušska; počet pracovníků je 
cca 50 osob; odhad zapojených osob je nižší .

RT využi je pro oslovení CS formu osobní
komunikace a e-mailové komunikace,  místní t isk
a zpravodaje,  sociální  sítě a webové stránky
projektu; RT naváže na předcházející  spolupráci
s MAS POHODA venkova,  z .s .

Aktuální  informovanost o vzdělávání dětí  a žáků
do 15 let;  možnost podílet se na plánování
aktivit  pro rozvoj vzdělávání v území;  rozvoj
spolupráce v území.

Zapojení aktivních zájemců CS; komunitní
plánování v území na základě zkušeností  
z  předešlých projektů; zaj ištění informovanosti  CS;
sběr podnětů veřejnosti .

Motivací pro zapojení zástupců CS do projektu
bude aktivní zájem jedinců o rozvoj vzdělávání
dětí  a žáků do 15 let na území Dobrušska.

Zapojení aktivních zástupců CS do pracovních
platforem projektu.

Motivací pro zapojení do projektu bude možnost
podílet se na plánování aktivit  pro rozvoj
vzdělávání v území a možnost rozví jet spolupráci 
s dalšími aktéry vzdělávání napříč projektem.

Motivací pro zapojení do projektu budou zkušenosti
a přínosy z j iž  realizovaných projektů a zájem 
o rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání v území.

RT bude klást důraz na zapojení této CS; aktivní
zástupci se zájmem o rozvoj vzdělávání .


