<< tvorba STRATEGIE MAS Blaník 2014 – 2020(5) >>
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN
Vážená paní, vážený pane,
v území obcí spadajících do mikroregionů Blaník, Želivka, Český Smaragd a Podblanicko vznikla
tzv. místní akční skupina pod názvem MAS Blaník, o.s. Ta nyní zpracovává a poté i díky dotacím ze zdrojů Evropské
unie bude realizovat strategii rozvoje tohoto regionu. Jaké budou priority této strategie, na co by se měly vynakládat
dotační prostředky >> kam to tu máme dotáhnout…? To byste měli ovlivnit zejména Vy – místní podnikatelé,
obyvatelé, studenti, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, profesionálové i amatéři a další aktivní lidé….
Zveme Vás na II. veřejné setkání pracovních skupin, které novou strategii připravují a kterých se můžete stát
součástí.
Místní akční skupinu Blaník o.s. tvoří zástupci veřejného sektoru (obce, mikroregiony, úřady, organizace státní
správy) a soukromého sektoru (místní neziskové organizace, podnikatelé, jednotlivci). Přidat se můžete i VY – další
valná hromada členů je stanovena na 8. 10. 2013 od 9 – 12 hodin ve Spolkovém domě ve Vlašimi. Více informací také
na info@masblanik.cz nebo telefonu 777 567 177 (pí. Zuzana Klímová Vaňková).
Prosíme, pokud máte zájem o účast na pracovní skupině, dejte nám o tom vědět na příslušných kontaktech
uvedených v tabulce níže, vždy podle toho, na jakou skupinu (nebo více skupin) chcete přijít.
Těšíme se na Vaši aktivní účast!
Datum
16. 10.

Čas
14-16

Místo
Gymnázium
Vlašim

23. 10.

17-21

Spolkový dům
Vlašim

24. 10.

12-16

Spolkový dům
Vlašim

31. 10

17-21

Spolkový dům
Vlašim

7. 11.

17 - 21

14. 11.

17-21

Podblanické
ekocentrum
ČSOP Vlašim
Podblanické
ekocentrum
ČSOP Vlašim

Na podzim proběhne více skupin v rámci
Komunitního plánování sociálních služeb,
výstupy budou sdíleny. Pro více informací
kontaktujte garanta.

Pracovní skupina/téma
STUDENTI (budoucnost očima
studentů středních škol)
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
(také formální školství, pořádání kurzů,
školení, atp.)
FYZICKÝ ROZVOJ OBCÍ
(investice v obcích, stavby, zázemí
atd.)
KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ
ČINNOST (také činnost neziskových
organizací v regionu a jejich potřeby)
CESTOVNÍ RUCH

Garant/moderátor
Zuzana Klímová
Vaňková
Eva Vrzalová/
Zuzana Klímová
Vaňková
Jaroslav Švejda/
Renata Vondráková

Kontakt
info@masblanik.cz
tel. 777 567 177
eva.vrzalova@ceskysmaragd.cz
tel. 724 191 440

Eva Hájková/ Zuzana
Klímová Vaňková

info@spolkovydum.cz
tel. 737 505 605

Kateřina Červenková/
Renata Vondráková

katka.cervenkova@csop.cz
tel. 777 800 461

VYUŽITÍ POTENCIÁLU KRAJINY
(zemědělství, podnikání, život v krajině,
cestování, ochrana přírody, atp.)
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Eliška Švejdová/
Renata Vondráková

eliskasvejdova@
mikroregionblanik.cz
tel. 722 941 925
petrarajmanova@seznam.cz
tel.721 956 312

Petra Rajmanová

info@zelivka.cz
tel. 724 183 529

Na pracovních skupinách bude zajištěno občerstvení, účast je samozřejmě ZDARMA.

