Memorandum o Partnerství MAP
My, členové Partnerství MAP s uvědoměním si nezbytnosti efektivní a účelné vzájemné spolupráce
v oblasti vzdělávání a rozvoje školství, s cílem zkvalitnění a rozvoje vzdělávací soustavy na místní
úrovni ORP Litoměřice, se hlásíme k principům tohoto Memoranda.

Článek 1
Východiska spolupráce
1.1 Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci při vytváření a realizaci
komplexních lokálních strategií rozvoje vzdělávání.
1.2 Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti.
1.3 Cílem spolupráce je dosažení pozitivní změny v oblasti vzdělávání, zlepšení kvality a přístupu ke
vzdělávání, podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka do 15 let.

Článek 2
Oblasti spolupráce
2.1 Spolupráce se bude vztahovat na všechny oblasti realizace strategií rozvoje vzdělávání, zejména
na oblasti:
a) předškolního vzdělávání a péče,
b) čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání,
c) inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,
2.2 Zvláštní ́ pozornost bude věnována podpoře subjektů zabývajících se formálním vzděláváním, dále
subjektů poskytujících služby v oblasti vzdělávání neformálního, připadně služby na vzdělávací ́
aktivity navazující ́ či s nimi související ́ jako jsou např. programy sociálního začleňování. V této oblasti
hodlají ́ všichni členové Partnerství spolupracovat a sdílet informace o průběhu a výsledcích aktivit.
2.3 Všichni členové Partnerství budou spolupracovat při přípravě a provádění koncepčních
dokumentů v oblasti vzdělávání, zejména při přípravě Strategického rámce MAP a Akčního plánu
MAP.
2.4 Všechny strany se budou aktivně̌ podílet na plnění ́ dohodnutých opatření ́ v oblasti vzdělávání a
společně̌ budou hledat zdroje k jejich financování.́
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Článek 3
Formy spolupráce
3.1 Forma spolupráce Partnerství:
•
•

Vzájemná osobní setkávání
Sdílení dobré praxe a vzájemné informování prostřednictvím:
o webu www.maplitomericko.cz
o facebooku - MAP ORP Litoměřice - MAS České středohoří,
o emailové pošty.

3.2 Podmínky pro funkční spolupráci Partnerství (pozvánky a zveřejňování informací apod.) zajistí
realizační tým MAP.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
4.1 Memorandum se uzavírá́ na dobu neurčitou a nabývá́ účinnosti dnem schválení ́ Partnerstvím
MAP. Memorandum pozbývá́ platnosti s ukončením aktivit Partnerství ́ MAP.

V Litoměřicích dne 20.5.2016

Příloha: Signatáři Memoranda o Partnerství MAP
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