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O činnosti místní akční skupiny
Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
vydáváme další číslo zpravodaje, kde shrneme nejdůležitější informace.
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Informace z NS MAS
Národní síť Místních akčních skupin ČR (dále jen „NS MAS ČR“) měla k 31.12.2016
celkem 171 členů.

NS MAS ČR má několik pracovních skupin (dále jen „PS“), které se podílí na přípravě
dokumentů a vyjednávání s ministerstvy. Jedná se o PS Vzdělávání, PS Leader, PS
Public relations, PS Mezinárodní spolupráce, PS Program a vize, PS Stanovy.
NS MAS ČR má rovněž zastoupení i na evropské úrovni.





ELARD Evropská asociace pro rozvoj venkova – zástupce za NS MAS je Ing.
Radim Sršeň, PhD. V roce 2016 se stala Česká republika místopředsednickou
zemí této evropské organizace.
ENRD Evropská síť pro rozvoj venkova – zástupce za NS MAS je pan Jan Florian
PREPARE - Partnerství pro evropský venkov – zástupce za NS MAS je RNDR.
Zuzana Guthová, CSC. V roce 2016 transformace na řádný spolek a NS MAS se
stala řádným členem této organizace.

Partnerskými organizacemi NS MAS ČR jsou Státní zemědělský intervenční fond a
Celostátní síť pro venkov.

Zdroj: NS MAS ČR
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Promoce studentů VU3V
I v našem konzultačním středisku Virtuální univerzity třetího věku, se již 6 ze studentů
dočkalo promocí.
Promoce se konali ve slavnostním duchu v lednu v Praze na České zemědělské
univerzitě.
Ze zdravotních a rodinných důvodů se někteří studenti nemohli slavnostního zahájení a
předání certifikátů o absolutoriu zúčastnit, proto se společně sešli a oslavili ukončení
šesti semestrů po svém. I nadále ale pokračují v návštěvě kurzů na další témata.
Školení pracovníků MAS pro práci se systémem CSSF14+
Na základě spolupráce mezi MMR a NS MAS se postupně rozbíhají školení pracovníků
MAS pro práci se systémem CSSF14+.
V minulých měsících bylo ze strany MMR-OSMS vyškoleno několik zástupců MAS, kteří
se stali školiteli pro přípravu Výzev MAS a hodnocení integrovaných projektů. Ti
postupně vypisují termíny tzv. specifických školení, kterých se mohou účastnit
pracovníci MAS, kteří již absolvovali tzv. Úvodní školení a mají tak již zřízen přístup do
systému CSSF14+. V případě, že v některé z MAS došlo k výměně pracovníků, někteří
školitelé nově mohou zajišťovat také Úvodní školení.
Hlavním garantem a kontaktní osobou pro školení za NS MAS je analytik Ing. Jan
Libosvár (analytik@nsmascr.cz, tel: +420731656119).
Zdroj: NS MAS ČR
Základní ICT dovednosti
Místní akční skupina Jemnicko pořádá kurz Základní ICT dovednosti.
Cílem kurzu je poskytnout znalosti a základní počítačové dovednosti potřebné v běžném
i pracovním životě. Skupina se naučí pracovat s nejnovějšími prostředky informačních a
komunikačních technologií. Vzdělávané osoby získají znalosti a dovednosti pro efektivní
práci s informacemi, naučí se pracovat s moderní výpočetní technikou a komunikovat
pomocí internetu a e-mailu.
Kurz je určen pro širokou veřejnost, bude zaměřen na základní témata práce s PC a
bude rozdělen do 6 vzdělávacích modulů.
Obsah jednotlivých vzdělávacích modulů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informativní schůzka, představení kurzu
Základy používání PC a správa souborů
Textové kancelářské programy
Tabulkové kancelářské programy
Počítačová grafika a multimédia
Internet, e-mail, počítačová bezpečnost
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Jedna přednáška bude trvat 2 x 45 minut s krátkou přestávkou. Lekce bude vedena
kvalifikovaným lektorem Ing. Bohumilem Navrátilem. Výuka bude probíhat formou
prezenčního studia – 1x týdně (2x45 minut) nebo 1x za 14 dní (2x45 minut), dle
domluvy na první společné schůzce. Celkem se uskuteční 6 přednášek.
První přednáška začíná ve čtvrtek 19.01.2017 od 15:00 v počítačové učebně
Základní školy Jemnice (1. patro).
Kapacita kurzu je 30 míst.
Cena za celý kurz (6 přednášek po 2 x 45 min.) je 300,- Kč.
Přihlásit se na kurz je možné v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s. (Husova
2 – budova Podnikatelského inkubátoru, 2. patro, vedle výtahu, po-pá: 8:00 -11:30;
13:00 – 14:30) nebo telefonicky na číslo 606 205 472 do 13.1.2017.
Cestování – co jste možná nevěděli
Již tradičně, i tento semestr zahájíme kurz VU3V, tentokrát na téma Cestování – co
jste možná nevěděli.
S kurzem začínáme již 31. ledna 2017 od 10:00 v Městské knihovně v Jemnici.
Osnova kurzu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

přednáška
přednáška
přednáška
přednáška
přednáška
přednáška

- Cestování a cestovní ruch
- Historie cestování
- Lázeňství a jeho historie
- Za čím lidé cestují
– Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla
- Pojeďme do světa

Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma přijďte se rovnou
podívat na první přednášku, která je nezávazná.
Více informací 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 MAS
Tel: 602 779 923, E-mail: masjemnicko@seznam.cz
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