
KancelářMAS ORLICKO, z.s.:
Dne 1. prosince 2022 uvítala kancelář
novou kolegyni Bc. Petru Bělohlávkovou
na pozici projektové manažerky IROP.

KS MAS:
Dne 1. prosince 2022 se v Lanškrouně
uskutečnilo jednání Krajské sítě MAS.
Na jednání byly řešeny převážně otázky
týkající se dotačního programu Nová zelená
úsporám Light.

Rada MAS ORLICKO, z.s.:
Dne 1. prosince 2022 jednala Rada
o harmonogramu 7. výzvy PRV směřované
na podporu zemědělství.
Vyhlášení výzvy: 14. 4. 2023.

Příjem žádostí na MAS: 17.-31. 5. 2023.
Realizace projektů: do 30. 6. 2025.
Harmonogram je dostupný na webu
www.mas.orlicko.cz.

VH Sdružení obcí Orlicko:
Dne 16. prosince 2022 se konalo jednání
Valné hromady Sdružení obcí Orlicko.
Ředitelka MAS ORLICKO, z.s. zde představila
realizaci dotačního programu Nová zelená
úsporám Light a připravovanou výzvu IROP.

Více informací na: www.masproorlicko.cz
www.mas.orlicko.cz

VH ROT:
Dne 9. prosince 2022 se ředitelka MAS
ORLICKO, z.s. zúčastnila jednání Valné
hromady Regionu ORLICKO-TŘEBOVSKO,
kde byl zvolen nový zástupce pro Radu MAS
ORLICKO, z.s. Stala se jím starostka Dlouhé
Třebové Ing. Kateřina Slezáková.

Nová zelená úsporám Light:
Dotační program s potenciálními žadateli
řeší Mgr. Dagmar Tenenková a Eva
Hofmanová. Od ledna budou v území
probíhat individuální konzultace s žadateli.
Registrační formulář pro potenciální
žadatele naleznete v odkaze:
https://forms.gle/v2fnks5Wjx26vm1w5,
nebo na našich webových stránkách.

http://www.mas.orlicko.cz/
http://www.masproorlicko.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/
https://forms.gle/v2fnks5Wjx26vm1w5


Sociální práce zaměřená na práci
s klientem a rodinou:
Aktivita je zaměřena práci s klientem
domova pro seniory, poskytovanou
paliativní péči a koncept Dříve vysloveného
přání. V rámci této podpory je pracováno
i s rodinou klienta domova pro seniory.

Podpora pečujících osob a pozůstalých:
Podpora bude poskytnuta v domácím
prostředí pečujících osob a rodin. Bude
zaměřena na provázení pečujících o osobu
v péči, pomoc při rozhodování, při umírání
osoby v péči a podporu po její smrti.

OPZ+: Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují

Více informací na: www.masproorlicko.cz
www.mas.orlicko.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
schválilo projekt MAS ORLICKO, z.s. Podpora
a pomoc pro osoby, které ji potřebují.
Projekt je zaměřen na podporu a pomoc
osobám v různých životních krizových
situacích a bude realizován v území Orlicka.

Podpora multidisciplinárního týmu
a vzdělávání:
Aktivita je zaměřena na psychosociální
a duchovní podporu pracovníků
hospicového týmu a řeší prevenci těchto
pracovníků před syndromem vyhoření.

Koordinace a implementace služby:
Aktivita v sobě zahrnuje spolupráci
koordinátora paliativní péče se zařízeními
pro seniory a pro léčbu pacientů
a s pracovníky multidisciplinárního týmu.
Koordinátor dále zodpovídá za šíření
dostupnosti této služby směrem
k veřejnosti.

Implementace metodiky PP, podpora týmu
a vzdělávání:
Metodická podpora je určena
pro pracovníky přímé péče, zdravotnický
personál, aktivizační pracovníky, průvodce
klientů a rodin paliativní péčí a koordinátora
paliativní péče.

http://www.masproorlicko.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/


OPZ+: Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují

Podpora pro rodiny, děti a mladé dospělé
v nepříznivé sociální situaci:
Program má být zaměřen především
na podporu vzdělávání dětí a mladých
dospělých, jejichž sociální situace je
pro studium nepříznivá. Dále se aktivita
bude snažit o zapojení rodičů těchto dětí
do komunikace se školskými zařízeními
a o zprostředkování dalších aktivit
na podporu vzdělávání a zajištění vhodných
podmínek k němu pro děti.Koordinace paliativní péče a předávání

zkušeností na širší úrovni:
Jedná se o aktivitu přínosnou
jak pro veřejnost, tak pro poskytovatele
a zadavatele sociálních služeb, služeb
pro rodiny a děti a dalších služeb
na podporu sociálního začleňování. Zaměří
se na koordinaci partnerů realizace
projektu, sdílení zkušeností, evaluaci
projektu prezentaci metodiky, workshopy
pro poskytovatele služeb přednáškovou
činnost zaměřenou na paliativní péči a další
vzdělávací činnost pro pracovníky domácí
zdravotní péče.

Více informací na: www.masproorlicko.cz
www.mas.orlicko.cz

Podpora neformálně pečujících:
Cílem aktivity je vytvořit v území dostupný
systém podpory pečujících osob,
což předpokládá vznik pozice „poradce
pro pečující“. Tento pracovník bude
zajišťovat jak přímou podporu pro pečující,
tak zprostředkování odborných služeb
pro ně.

O projektu:
Partneři projektu: Sociální služby Česká
Třebová, Oblastní charita Ústí nad Orlicí
a Cesta pro rodinu, z.ú.
Doba trvání projektu: 3 roky s následnou
možností prodloužení o další 3 roky.
Alokace: téměř 12 milionů Kč,
při prodloužení možnost navýšení o dalších
8milionů Kč.

http://www.masproorlicko.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/
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