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O činnosti místní akční skupiny
Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
na úvod si Vás dovolujeme srdečně pozdravit!
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Rozšíření území MAS Jemnicko
V roce 2014 k MAS přistoupilo celkem 15 obcí z území Vranovského regionu. Tímto
krokem se rozšířila nejen členská základna, ale i územní působnost naší MAS. Nyní
zabírá území celkem 47 obcí, které se rozprostírají na rozhraní třech krajů, a to
Jihočeského kraje (6 obcí), Jihomoravského kraje (21 obcí) a kraje Vysočina (20 obcí).
Celkový počet obyvatel činí 17 477 a rozloha území je 531,60 km2. Aktuální seznam
členů a mapu území naleznete na stránkách MAS v sekci Územní působnost.
Spolupráce MAS při realizaci projektu „ MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“
V regionu MAS Jemnicko byl realizován od 15. 9. 2014 do 30. 11. 2015 projekt s
názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem
projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR). Místní akční skupina
Jemnicko se stala partnerem.
Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu
veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí,
z níž MAS Jemnicko vybralo na základě strategie tři, které jsou pro danou oblast
prioritou.
Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s
návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000
obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky. Jedním z výstupů
projektu byla vydána publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů
dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových
problémů.
V rámci projektu se uskutečnily dva kulaté stoly na území MAS Jemnicko, které byly
určeny pro širokou veřejnost. Zde se diskutovalo o prioritních oblastech a problémech
v území. Hlavním výstupem projektu byla Strategie spolupráce obcí na
platformě MAS, která je ke stažení na našich webových stránkách www.jemnicko.cz
Síť dalšího vzdělávání na venkově
Až do června 2015 probíhají na území MAS Jemnicka bezplatné kurzy vzdělávání.
Zúčastnit se může každý. Stačí si vybrat, který kurz je pro Vás ten pravý a přijít.
A jaké věci se na kurzech probírají? Můžete se naučit pracovat s počítačem i
nejčastějšími kancelářskými programy, dozvíte se vše podstatné o podnikání, o tom,
jak funguje daňová soustava, jak se stanovují ceny produktů a také jak se můžete
bránit, když se Vám praktiky prodejců nelíbí. Témata jednotlivých kurzů jsou zaměřena
na čtyři hlavní bloky: finanční gramotnost, ICT dovednosti, základy podnikání a
spotřebitelskou gramotnost.
Přijďte si rozšířit svoje znalosti! Občerstvení je zajištěno, navíc nabízíme možnost
nechat si proplatit zpateční jízdenku hromadnou dopravou. Jako bonus získáte oficiální
certifikát, pokud se rozhodnete absolvovat všechny části jednoho tématu.
Vzdělávací kurzy patří do projektu Síť dalšího vzdělávání na venkově
CZ.1.07/3.1.00/50.0106 a pořádá je Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský
Krumlov ve spolupráci s Místní akční skupinou Jemnicko, o.p.s.
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Kurz Finanční gramotnost
Kurz probíhal od 13.11.2014 do 4.12.2014, vždy 1 x týdně. Uskutečnil se ve čtyřech
přednáškách v obci Dešná. Kurz navštěvovalo celkem 14 posluchačů.
Finanční gramotnost byla zaměřena na následující témata:
1) Peněžní gramotnost
2) Cenová gramotnost
3) Rozpočtová gramotnost
4) Trh finančních produktů
Kurz ICT dovedností
Kurz ICT dovedností se uskutečnil od 6.1.2015 v obci Police v budově bývalé mateřské
školy, a to od 16:00 hodin. Kurz se probíhal každé úterý až do 3.2.2015. Kurz byl
zdarma, menší občerstvení zajištěno. Cestovné pro uchazeče, kteří na kurz přijeli
autobusem, bylo proplaceno! Tento kurz měl obrovský úspěch, celkem se kurzu
účastnilo přes 30 zájemců.
Kurz lektoři rozložili do pěti přednášek.
1)
2)
3)
4)
5)

Základy používání PC a správa souborů
Textové kancelářské programy
Tabulkové kancelářské programy
Počítačová grafika a multimédia
Internet, e-mail, počítačová bezpečnost

Nejbližší kurzy v roce 2015:
Spotřebitelská gramotnost (Mladoňovice, OÚ, 16-18 hod)
1. Orientace na trhu, cenové praktiky, reklama 12.2.
2. Závazkové vztahy, nepřípustná smluvní ujednání, reklamace 19.2.
3. Psychologické aspekty spotřebitelského chování, ochrana spotřebitele 26.2.
Finanční gramotnost (Třebětice, OÚ, 16-18 hod)
1. Peněžní gramotnost 5.3.
2. Cenová gramotnost 12.3.
3. Rozpočtová gramotnost 19.3.
4. Trh finančních produktů 26.3.
Základy podnikání (Menhartice, Víceúčelová budova, 17-19 hod)
1. Formy podnikání, založení firmy, podnikatelský plán, rozpočet 31.3.
2. Finanční řízení 7.4.
3. Řízení lidských zdrojů a daňový systém 14.4.
4. Marketing podniku 21.4.
Základy ICT dovedností (Police, Budova bývalé MŠ, 17-19 hod)
1. Základy používání PC a správa souborů 7.5.
2. Textové kancelářské programy 14.5.
3. Tabulkové kancelářské programy 21.5.
4. Počítačová grafika a multimédia 28.5.
5. Internet, e-mail, počítačová bezpečnost 4.6.
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Zdravé dny v Regionu Renesance
V rámci projektu Regionem renesance zdravě se začátkem roku 2015 uskutečnily dva
zdravé dny, a to ve Slavonicích a v Jemnici. Zdravé dny byly uspořádány zejména pro
širokou veřejnost. V rámci akcí byly pro veřejnost připraveny přednášky na různá
témata, sportovní aktivity, zdravá výživa, měření zraku, cukru, tlaku, ochutnávka
produktů domácí výroby, aj. Vše bylo pro návštěvníky zdarma.
VU3V – další kurz s názvem Potraviny a spotřebitel
Studenti Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V) v Jemnici mají za sebou zimní
semestr, jednalo se již o třetí semestr VU3V.
Všichni studenti úspěšně absolvovali kurz Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.
Další kurz začíná 5. února 2015 od 13:30 v Městské knihovně v Jemnici.
Tentokrát bude kurz zaměřen na téma Potraviny a spotřebitel.
Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu
spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinného původu.
Budou zde zodpovězeny otázky: Zda jsou potraviny dnes skutečně tak nebezpečnou
záležitostí? Co dělá stát pro naší spotřebitelskou ochranu? Jak poznáme kvalitní
výrobek? Co je vlastně kvalita potravin? Jak je takový produkt označen? Cena celého
kurzu je 300 Kč. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je 80% docházka a splnění
testů.
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se
v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém
Podnikatelském inkubátoru ( Husova 2), ve druhém patře, hned vedle výtahu, nebo na
mail masjemnicko@seznam.cz či telefonu 602779923.
Více informace se dozvíte v kanceláři MAS, nebo na stránkách www.e-senior.cz

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ

Sídlo MAS Jemnicko o.p.s.
Husova 103, 675 31 Jemnice
Adresa kanceláře MAS Jemnicko o.p.s.
Husova 2, 675 31 JEMNICE
(budova Podnikatelského inkubátoru)

Webové stránky MAS Jemnicko, o. p. s.
www.jemnicko.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Gliganičová, manager SPL
Tel: 602 779 923, E-mail: masjemnicko@seznam.cz

Informace MAS Jemnicko, o.p.s., vydává MAS Jemnicko o.p.s., Husova 103, 675 31 JEMNICE. Zapsáno do
evidence periodického tisku pod evidenčním číslem Ministerstva kultury MK ČR 17713. Redakce vydání Ing.
Lenka Gliganičová, Jana Karásková. Připomínky a náměty zasílejte na adresu MAS Jemnicko, o. p. s., Husova 103,
675 31 JEMNICE nebo na e-mail MASky masjemnicko@seznam.cz.

