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Setkání zahájila manažerka projektu Ing. Veronika Šturalová.
Následně pronesl úvodní slovo starosta Města Litoměřic, jako partner projektu, Ing. Ladislav Chlupáč.
Poděkoval realizačnímu týmu projektu. Přednesl přání časem propojit i ORP Lovosice a ORP Roudnice
nad Labem. Dále mluvil o metodicích předmětů, kteří dříve bývali a teď se opět vrací a o inkluzi.
Po úvodním slovu starosty byl manažerkou projektu, Ing. Veronikou Šturalovou, představen cíl setkání
a dotazníky, které byly dány účastníkům setkání. Následovala prezentace k setkání. V úvodu prezentace
byl představen cíl projektu. Poté byly podány účastníkům informace o jednotlivých krocích realizace
v uplynulém roce realizace projektu (první informování veřejnosti o projektu, setkávání pracovních
skupin a jejich výsledky, druhé veřejné projednání projektu, vzdělávací aktivita Spolupráce s rodinou
s jejími výsledky, aktualizace strategického rámce a průběžná evaluační zpráva). Dále diskuze na téma
společné aktivity škol, k tomu byl připraven i dotazník vyplnění.
Po skončení prezentace k projektu dostala slovo Ivana Jelínková, DiS. z Diakonie Litoměřice, která
představila Domov pro matky s dětmi. V průběhu prezentace byla představena činnost azylového
domu, ukázkové fotografie a nabídka spolupráce školám a zřizovatelům.
Dále byla představena organizace Naděje (pobočka Litoměřice) a její Azylový dům pro rodiny s dětmi
v Litoměřicích. Přednášku vedli Martin Soudský a Hedvika Vavřincová. Byla představena činnost
azylového domu, ukázkové fotografie a nabídnuta možnost spolupráce se školami a zřizovateli.
Jako poslední proběhlo představení Technického klubu mládeže v Litoměřicích, které spadá pod DDM
Rozmarýn v Litoměřiccích, Ing. Jiří Rudolfem. Byly představeny činnosti, které TKM nabízí, možnosti
spolupráce se školami, zřizovateli i občany a další vývoj TKM do budoucna.
Po skončení prezentací bylo dáno slovo účastníkům s dotazy k jednotlivým prezentacím. Zazněl dotaz
na nabízené hodnotové vzdělávání pod záštitou projektu MAP ORP LITOMĚŘICE.
Po diskuzi proběhlo ukončení projektu závěrečným slovem starosty Města Litoměřic a poděkováním
všem za účast a vyplnění dotazníků manažerkou projektu.
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