Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Rok 2021 zahajujeme řadou nových aktivit.
Pro školy zapojené do tvorby Místního plánu inkluze Košumbersko zahajuje s novým rokem činnost
avízovaný mobilní tým složený ze speciálního pedagoga, psychologa, antropologa. Garantem aktivity je
CUCU – Centrum uznávání a celoživotního učení v Pardubicích, neboť aktivita bude součástí pilotního
ověřování ŠIKK-Školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje.
Kancelář se snaží průběžně podporovat místní podnikatele jak propagací služeb místních producentů na
celorepublikovém webu Regiony sobě, tak nově formou lokálních on-line trhů https://www.masskch.cz/onas/. Pro zaměstnavatele pomáháme zajistit bezplatné rekvalifikace a dotovaná pracovní místa. V případě
zájmu kontaktujte kancelář MAS.
Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče jsme ve spolupráci se sousední MAS Hlinecko a za využití on-line nástrojů
připravili podvečerní webinář na téma:
Jak dítě i sebe provést procesem volby budoucího studia?
Poradí vám odbornice z Univerzity v Hradci Králové a budou se věnovat otázkám:
- Jak se rodí představy o budoucím povolání?
- Každé dítě je originál aneb co dělat, když dítě potřebuje studovat něco jiného, než jsou naše
představy o tom, co by pro něj bylo nejlepší?
- Jak společně s dítětem dobře vyladit jeho přání a reálné možnosti studovat vybraný obor?
- Jak se orientovat ve studijních oborech a kde hledat informace?
- Jak může nejen s volbou oboru střední školy pomoci kariérový poradce?
Přihlaste se zde: https://forms.gle/3VXzhQkW2yVBtp4T8
Velmi se osvědčuje projekt asistenta prevence sociálního začleňování, který MAS SKCH, z.s. realizuje od
dubna 2020 s názvem Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučeni obyvatel regionu MASSKCH.
Smyslem projektu je podpora osob v řešení jejich obtížných životních situacích zajištěná efektivním
propojováním dostupných služeb, edukací a kontinuální podporou všech místních aktérů, kteří mohou
takovým osobám poskytnout pomoc, to vše v rámci všech členských obcí regionu MAS SKCH.
Pokud jste se dostali do obtížné životní situace v oblasti vztahů, zdraví, financí, bydlení, práce či
vzdělávání a potřebujete podporu pro její zvládnutí, potřebujete pomoc pro sebe nebo vaše blízké, či si
nevíte rady s vyhledáním odborné služby, kontaktujte nás.
V regionu je činný odborný pracovník, na kterého se můžete obrátit o sociální pomoc. Tento pracovník se
s vámi po domluvě sejde, poskytne sociální poradenství, případně propojí s vhodnou sociální službou. Bude
pro vás zdrojem informací a podpory. A to vše za dodržení maximální diskrétnosti. Takto poskytované
služby jsou pro vás zcela zdarma.
Kontakt: Asistent prevence sociálního vyloučení - Alice Teplá, telefon 732 322 188, email
tepla@masskch.eu.
Nezapomeňte, že pro vás připravujeme novou strategii rozvoje území, pravidelně o tom informujeme na
našem
webu
MASSKCH
a
facebookové
stránce
MAS,
pokračuje
sběr
záměrů
https://www.masskch.cz/sber-zameru-2021-2027/ a počátkem roku chystáme kulaté stoly k projednání
nově navržených opatření strategie MAS Chráníme svůj životní prostor II.
Těšíme se na vaše názory a nápady, potřebné informace najdete vždy zde:
https://www.masskch.cz/strategie-clld/nove-obdobi/.

