Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Podnikáme na venkově, badatelská soutěž, pytlomat, mobilní tým
V plném proudu je nastavování aktivit pro podnikatele v novém období. 25.3.2021 se uskutečnilo 1.setkání
pro podnikatele a zaměstnavatele MAS SKCH a MAS Hlinecko a jak jinak v této době než na dálku účastníci
diskutovali o tom, co budou podporovat, jak pomáhá Hospodářská komora Chrudim, ČMKOS
(Českomoravská konfederace odborových svazů) a jaké novinky přichystal pro podnikatele v městech a
obcích - P-PINK, Smart Akcelerátor Pardubického kraje. V této souvislosti je stále možné svůj záměr zařadit
do PRŮZKUMU ZÁJMU O PODPORU PODNIKATELŮ VE VÝZVÁCH MAS 2021-2027.
Pro žáky byla ve spolupráci s Hamzovou léčebnou spuštěna od 1. března 2021 badatelská soutěž "Jak
se léčilo dříve", kde zájemci dle fotografií nástrojů a přístrojů pátrají po jejich původu a využití. Zapojit se
můžete do 31.5.2021 a upřesnění podmínek soutěže najdete zde: https://www.masskch.cz/proskoly/badatelna/.
Chráníme svůj životní prostor – to není jen název jednoho z 4 pilířů strategie komunitně vedeného
místního rozvoje, ale i řada jednoduchých pečujících aktivit, které činí naše okolí krásnější, např. díky
spojení procházky a sběru odpadků a využití „pytlomatu“ (pytle na odpadky, balík ochranných rukavic a
informační cedule) v obcích MAS. Za zapojení děkujeme.
A co vzkazuje náš mobilní poradenský tým?
Milí rodiče, milí žáci a studenti,
už rok se ocitáme v náročné životní situaci v souvislosti s pandemií Covid-19. Dlouhé období omezení
osobních setkání, nutnost distanční výuky a spolupráce na dálku mnoho z nás prožívá v nejistotě a obavách.
Aktuální čas sice není nakloněn osobním setkáním, ale chceme Vám nabídnout individuální online setkání,
kde s námi můžete sdílet zkušenosti spojené s touto dobou (úskalí distanční výuky, nedostatek osobního
kontaktu s kamarády a přáteli, pocity vyčerpání, únavy atd.), konkrétní situace, které právě řešíte a nevíte
si s nimi rady (například volba dalšího vzdělávání, jak na učení, kde hledat podporu při řešení rodinných
záležitostí a při ztrátě zaměstnání…), stačí se na nás obrátit prostřednictvím emailu
mobilnitym@masskch.eu.
Tým působí v rámci Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání a poradenství je zdarma.
Více zde: https://www.masskch.cz/pro-skoly/mobilni-tym/.

A nezapomeňte sledovat i náš https://www.facebook.com/masskch
Kancelář MAS SKCH

