Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Kancelář vítá nový rok řadou zajímavých aktivit. Vyhodnocujeme realizaci projektů v rámci výzvy Malý
Leader pro rok 2018, bližší informace najdete na webu MAS, v sekci Úspěšné projekty z území společně
s fotografiemi ostatních projektů z výzev MAS za rok 2018.
Očekáváme žádosti do vyhlášených výzev jak v oblasti životního prostředí na sídelní zeleň, tak
v programu rozvoje venkova především na posílení kvality a zpracování regionálních zemědělských
produktů a na rozvoj regionálního podnikání - vyzvy-mas.
Připraveny jsou také další výzvy z integrovaného regionálního operačního programu – opět se mohou
hlásit se svými projekty mateřské, základní a střední školy, samozřejmě i zájmové a neformální
organizace. Stále platí, že povinnou podmínkou je zařazení projektu do strategického rámce MAP, o tuto
evidenci se nově stará město Chrudim https://www.map2orpchrudim.cz/. Další výzvy MAS SKCH umožní
např. vybavit poskytovatele sociálních služeb automobily, aby služba byla dostupná co nejvíce všem,
bude pokračovat výstavba sociálních bytů, o které je velký zájem, a také výstavba komunitních center.
Velkým tématem je stále spolupráce MAS a všech škol v našem území - MAS připravuje další seminář
zaměřený nejen na realizaci tzv. Šablon II, díky kterým mohou školy získat personální posily - školního
asistenta, speciálního pedagoga, školního psychologa, chůvu, ale třeba i odborníka z praxe apod., mohou
podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů (supervize/mentoring/koučink), nové způsoby spolupráce
s rodiči a veřejností, nové metody ve výuce. Bude se mluvit např. o souvislosti mezi kvalitou výuky a
kvalitou vzdělávacího prostředí ve vazbě na poslední poznatky studie Svazu měst a obcí ČR. Tedy budeme
diskutovat o tom, jak se na příjemné a podnětné učební atmosféře podílí kvalitní osvětlení, „chytré“
větrání (CO2, teplota, vlhkost) či akustika v učebnách.
MASSKCH se také jako jedna z prvních zapojila do nově vzniklých pracovních skupin v rámci své střešní
organizace Národní sítě MAS ČR, aby pomohla při přípravě nového období a při nastavování podmínek
pro nové dotační příležitosti. Jedná se o pracovní skupiny – PS Chytrý venkov, PS Sociální a PS Enviro a
samozřejmě náš zástupce pokračuje v koordinaci vzdělávacích aktivit pro celý Pardubický kraj v rámci PS
Vzdělávání. Věříme, že svým aktivním zapojením nejen naplňujeme myšlenky partnerství MAS a
myšlenky metody LEADER, ale také tím zajistíme pro naše území včasné a všestranné mapování jeho
nových potřeb. To je společně s evaluací (vyhodnocením kladů a záporů minulých let) první krok k
aktualizaci strategie CLLD jako nezbytného podkladu pro další společnou veřejnou diskusi o očekávaných
příležitostech pro rozvoj venkova. V této souvislosti máme radost, že se podařilo v úzké součinnosti

s MAS zajistit prostředky na tvorbu strategických dokumentů obcí a svazků, bez kterých se již
neobejde žádná žádost do národních a evropských zdrojů. Projekty byly schváleny v prosinci
2018.
Rádi bychom vás také informovali o nové kampani s názvem Venkov je náš domov, kterou spustila
Národní síť Místních akčních skupin a jejímž hlavním kanálem je nová webové stránka
www.mistniakcniskupiny.cz. Najdete zde výběr těch nejlepších projektů z českého venkova, které vznikly
díky podpoře místních akčních skupin. Cílem kampaně je pomocí webové platformy přiblížit příběhy
konkrétních lidí, jež pojí láska k venkovu zhmotněná v projektech, které z něj dělají lepší místo pro život.

Smyslem je pak zvýšení povědomí o činnosti MAS, o jejích výsledcích a pozitivních dopadech na život na
českém venkově.
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V rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MASSKCH vám tentokrát přinášíme
informace o pečovatelské službě..

Pečovatelská služba a co od ní očekávat?
Pečovatelská služba je jednou ze sociálních služeb, kterou může využít každý občan jež se
z důvodu věku, snížené soběstačnost nebo zdravotního stavu ocitl v nepříznivé životní situaci a
sám si nemůže zajišťovat a uspokojovat své životní potřeby.
Jak postupovat v případě zájmu o pečovatelskou službu.
Na základě vyplněné žádosti o Poskytování pečovatelské služby provede sociální
pracovnice šetření v domácnosti zájemce o službu. Toto šetření se provádí z důvodu zmapování
skutečných potřeb a zjištění, zda je služba pro něho „to pravé co potřebuje“. Pracovnice ověřené
informace zaznamená a sepíše smlouvu, kterou si klient sjednává dle svých potřeb konkrétní
úkony, jejich četnost a čas poskytování.
U Pečovatelské služby lze sjednat celou řadu úkonů. Mezi ty základní patří například pomoc
s přípravou či podáním jídla, zajištění běžných nákupů a pochůzek. Dále Pečovatelská služba
zajišťuje doprovody k lékaři, pomoc s osobní hygienou, pomoc při zajištění chodu domácnosti a
praní a žehlení prádla. V rámci fakultativních služeb nabízí celou řadu dalších úkonů jako je dohled
nad spolknutím léků, jednoduché ošetřovatelské úkony, administrativní úkony…Ceny za
poskytnuté úkony jsou uvedeny v ceníku, většinou se pohybují kolem 100 korun za hodinu.
Pracovní doba je uzpůsobena potřebám klientů, službu je možné v případě zájmu sjednat i
v odpoledních hodinách a o víkendech.

Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a občanům se sníženou soběstačností
co nejdelší a nejdůstojnější pobyt v domácím prostředí. Individuálním přístupem a přiměřenou
pomocí podporovat soběstačnost a zvyklosti klienta a tím mu usnadnit život v nepříznivé sociální
situaci vzniklé v důsledku stáří nebo nemoci.
V současné době se podle odborníků očekává kvůli stárnutí populace postupný nárust
klientů a zvýšený zájem o tento druh služby. Ten bude narůstat navzdory tomu, že se jedná o službu
placenou. Právě návštěvy pečovatelek jsou totiž pro mnoho lidí jedinou možností, jak zůstat přes
nepříznivý stav ve své domácnosti.
V dnešní zrychlené a uspěchané době je v pořádku, že existují služby tohoto typu, které
zajistí klientovi potřebnou péči a tím odlehčí rodině a zajistí větší klid a pohodu pro všechny.

