Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, www.kjh.cz

Vážení přátelé,
v roce 2019 plánujeme vyhlášení výzvy na opatření Prorodinná opatření (v rámci Operačního
programu Zaměstnanost).
Cílovou skupinou výzvy budou osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce
po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.
V rámci výzvy bude možné podpořit projekty zaměřené především na:
•
•
•

Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední
pobyt), kdy jsou rodiče v zaměstnání
Příměstské tábory = péče o děti v době školních prázdnin
Dětské skupiny = péče o dítě mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, je určena pro děti
od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte,
na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Účelem podpory je
umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.

Do výzvy lze ale zařadit i další aktivity, bude-li o jejich realizaci zájem. Kompletní přehled všech typů
podporovaných aktivit najdete v příloze Popis podporovaných aktivit.
Rádi bychom Vás přizvali ke společné diskusi o možnostech a omezeních této výzvy.
Chtěli bychom znát Váš názor na možnosti využití finančních prostředků, které máme pro uvedené
opatření rezervované, na území MAS.
Rádi bychom s Vámi diskutovali o podmínkách (např. harmonogramu v roce 2019, výši finančních
prostředků na projekt, podporovaných typech aktivit atd.), které by Vám umožnily a usnadnily
čerpání finančních prostředků.
Za tímto účelem jsme na listopadových jednáních orgánů MAS vytvořili diskusní pracovní skupinu
pro přípravu výzev, a tímto Vás zveme na její setkání.
Zároveň Vás prosíme o přeposlání tohoto e-mailu všem potenciálním zájemcům, žadatelům,
pracovníkům v sociálních službách a na sociálních odborech Vašich obcí, kteří by mohli přispět
do diskuse.
Termín setkání: 23. 1. 2019
Čas: 13:00
Místo: zasedací místnost MAS, Regnerova 143, 542 32 Úpice
V případě, že se budete moci setkání zúčastnit, ozvěte se, prosím, do 15. 1. 2019 na email:
gollova@kjh.cz.
Pokud Vám termín nevyhovuje a máte zájem se do diskuse zapojit, ozvěte se nám s individuálním
návrhem termínu dle Vašich časových možností.
Podrobnější informace o výzvě najdete zde: http://www.kjh.cz/pracovni_skupiny.php.
Těšíme se na setkání
Dita Gollová, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

