Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Jak vypadá bilancování roku 2017 v MAS?
Máme za sebou - jako jedni z mála - 10 úspěšně vyhlášených výzev, první žadatelé již prošli
procesem hodnocení a realizují své projekty.
Cílem MAS je co nejkvalitnější naplňování strategie CLLD, stanovených indikátorů, milníků a
odpovědné plnění finančního plánu, abychom zajistili co nejrychlejší uspokojení
identifikovaných potřeb na území MAS. Z toho důvodu si kancelář MAS dala za úkol zajistit
vyhlášení dalších výzev co nejdříve, ještě v roce 2017, což se podařilo v prosinci. Jedná se o:
•
Výzvu č. 4 IROP - Sociální podnikání
•
Výzvu č. 4 OPZ - Zaměstnanost v území
•
Výzvu č. 3 OPZ - Sociální podnikání
•
Výzvu č. 2 PRV - Rozvoj zemědělských podniků, cestou kvality - zpracování regionálních
zemědělských produktů, rozvoj regionálního podnikání.
Příjem žádostí do těchto výzev probíhá, o jejich zaměření jsme informovali v minulém čísle a
podrobnosti samozřejmě najdete na webu MAS. Neváhejte nás tedy kontaktovat, pomůžeme
vám realizovat vaše nápady a záměry.
Jsou za námi i první semináře k problematice GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů a
aplikace zákona o zpracování osobních údajů v praxi). Nyní se připravují semináře pro zájemce
z řad neziskových organizací a podnikatelské sféry. Intenzivně pokračuje i pomoc MAS všem
školám v území, které mají zájem o další vlnu tzv. šablon - projektů zjednodušeného financování
k zapojení škol do šablon II a pracuje se na přípravě implementace projektu MAP2 na téma
sdílení dobré praxe a zkušeností hl. speciálních pedagogů v území.
V rámci projektu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH
úspěšně proběhlo první setkání obou pracovních skupin. První tvoří zástupci zadavatelů,
konkrétně sociální pracovníci města Skutče, Chrasti a Luže. Druhou skupinu tvoří poskytovatelé
sociálních služeb na území MAS. Po krátkém úvodu, ve kterém byl představen probíhající
projekt, následovalo vzájemné představení členů pracovních skupin, jejich zaměření a vyjádření,
v čem shledávají největší problémy ve své práci. Velmi si ceníme otevřených a pozitivních
informací všech zúčastněných na téma, v čem vidí smysl a přínos svého zapojení do projektu.
Účastníci setkání se zároveň shodli na hlavních problémech, které je potřeba řešit. Jedná se jak o
tradiční témata: bydlení, zdraví, chudé rodiny, záškoláctví, riziková mládež, matky s dávkami,
nemocní, tak nově o migrující cílové skupiny (hlavně děti a mládež, odmítání pomoci, ale také
obtíž sehnat stálé kvalitní sociální pracovníky. Bližší informace o životních i pracovních
zkušenostech členů pracovních skupin (drobné profesní medailonky) budete moci sledovat na
webu projektu.
Všechno snažení v posledních dnech směřuje k prvnímu setkání partnerské platformy, které se
uskuteční 1. 2. 2018 v Chrasti. Partnerská platforma má pro projekt velice významnou roli. Její

členové se podílejí na probíhajícím procesu, zapojují se do připomínkování a diskuzí nad
dosaženými výstupy a získané informace využívají a předávají dál. Výsledná podoba plánu
sociálních služeb bude odsouhlasena na posledním setkání platformy při ukončení projektu. Její
složení proto reprezentativně odpovídá charakteru partnerství v rámci sociálních služeb na
území MAS SKCH. Platformu tvoří zástupci z řad zadavatelů (politické zastoupení), poskytovatelů
(NNO, příspěvkové organizace obcí, kraje), subjektů zastupujících uživatele SS (asociace a kluby
zastupující zájmy různých skupin) a spolupracujících subjektů z oblasti vzdělávání nebo sociální
prevence tak, aby byly vytvořeny vazby pro vznik co nejkomplexnějších služeb.

Rádi bychom vás informovali o zavedené sociální službě Romodrom o.p.s., se sídlem
v Pardubicích. Od roku 2015 na území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko poskytujeme
sociální služby osobám starším 18ti let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Realizujeme
zde terénní programy a odborné sociální poradenství. Pro setkání s námi máte dvě možnosti:
1) MěÚ Skuteč a MěÚ Luže poskytují naší organizaci prostory, díky čemuž je možné konzultovat
vše přímo na úřadě.
2) Můžeme vás navštívit v místě vašeho bydliště a jednat s vámi ve vašem soukromí nebo ve
veřejném prostoru.
Příklady námi poskytovaných služeb:
A) Základní sociální poradenství-podpoříme vás při řešení vaší nepříznivé sociální situace.
B) Odborné dluhové poradenství – poskytujeme odbornou podporu při řešení dluhů, exekucí a
v insolvenčním řízení.
C) Podpora v oblasti bydlení – např. vyhledávání vhodného bydlení. Spolupráce při
kontaktování vlastníka bytu, nemovitosti a sjednání si podmínek při vstupu do nového bydlení.
D) Poradenství při vstupu na trh práce a podpora při zprostředkování zaměstnání – společně
vyhodnotíme vaši situaci z hlediska uplatnění na trhu práce. Nabízíme poradenství
v zaměstnanosti. Zprostředkujeme kontakty na domluvené zaměstnavatele.
E) Poradenství v oblasti financí a sociálních dávek – společně zmapujeme vaši finanční situaci
a podpoříme vás v hospodaření s financemi. Pomůžeme vám v oblasti sociálních dávek.
F) Právní poradenství - v odůvodněném případě zajistíme právní konzultace, nebo asistenci při
kontaktu s právními institucemi.
G) Návazné služby – doprovody a poradenství v komunikaci s úřady a institucemi. Předáme vám
informace o návazných službách v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací.
Poskytované služby jsou bezplatné.
Více informací o naší službě získáte na telefonu nebo při osobním jednání.
Vedoucí pobočky: Daniel Bakeš, tel.: 774 792 310, mail: bakes@romodrom.cz
Vedoucí odborného sociálního poradenství:
Kateřina Voříšková, tel: 774 792 309, mail: katerinavoriskova@romodrom.cz
Adresa kanceláře: Sukova tř. 1556 Pardubice, 530 02
Kancelář MAS SKCH, z.s.

