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Název projektu :

RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených
sociálním vyloučením v regionu Uničovsko
Projekt je zaměřen na
řešení svízelné životní
situace dlouhodobě
nezaměstnaných osob ve
skupině 50+ ve
venkovském regionu
Uničovsko.
Projekt reflektuje fakt, že
v cílovém území se
momentálně nachází
více jak sto osob
převážně
s kumulovanými
hendikepy ohrožených
dlouhodobou
nezaměstnaností. Při
výběru účastníků
projektu proto budou
preferovány osoby z

Podpůrným prvkem bude
realizace dvou paralelně
běžících
motivačních
kurzů po 12 osobách
zaměřených na rozvoj
psychosociálních
dovedností,
sebepoznání, motivace
účastníků
k
hledání
pracovních
příležitostí.
Účastníci dále projdou
rekvalifikačními
kurzy
Údržbář
obecního
majetku, Úprava zahrad,
veřejné zeleně, veřejných
ploch, jejich absolvování
završí průpravu na jejich
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nejpostiženější skupiny
dlouhodobě
nezaměstnaných osob
55+ se zdravotním
znevýhodněním.
Celkem
24
osobám,
vybraným do realizace
prostřednictvím
náborových akcí, projekt
nabídne servis v podobě
široké palety opatření
zohledňujících
psychosociální
bariéry
integrace na trh práce,
kombinujících vzdělávací
aktivity
a
pracovní
uplatnění.
Účastníci projektu získají
odborné psychosociální a

pracovní uplatnění.
Následně
účastníci
nastoupí
na
18
pracovních míst zejména
u členů sdružení, kteří
získají až 100 % mzdový
příspěvek (max. 15.410
Kč/měsíc/osoba)
na
financování pracovního
místa
po
dobu
10
měsíců.
Pracovníci
budou vybaveni oděvy
(sada:monterky,
boty,
rukavice).
Ostatní
pomůcky
poskytnou
zaměstnavatelé. Praxe

prac.
poradenství
zaměřené
na
řešení
osobních, vztahových a
sociálních
problémů
plynoucích z dlouhodobé
nezaměstnanosti,
zdravotního stavu apod.
Pracovní poradenství se
více zaměří na hlubší
rozkrytí jejich aktuálních
pracovních dispozic a
aspirací.
Všichni
účastníci
absolvují
jednoduchou
pracovní
diagnostiku s návazným
individuálním
poradenstvím.

získaná
pracovním
zařazením
pomůže
účastníkům v obnovení
pracovních
návyků,
sebevědomí a dále je
podpoří v rozvinutí jejich
manuálních dovedností.
V průběhu
projektu
budou oslovováni místní
zaměstnavatelé
za
účelem zprostředkování
uplatnění
pro
osoby
umístěné do pracovního
programu s tím, že na
uvolněné místo nastoupí
náhradník.
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RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených
sociálním vyloučením v regionu Uničovsko
Cíl aktivity:
Vytvoření až 18 prac. míst pro osoby z CS, které jim
pomůžou obnovit pracovní návyky a zlepšit soc. a pracovní
dovednosti. U členů sdružení bude zajištěno až 18 PM na
dobu až 10 měsíců.
Bude se jednat o pozice:
Údržbář obecního majetku: 5 pracovníků (údržba budov,
drobné opravy inventáře, vedení správcovských knih,
dohled nad půjčováním obecních zařízení, předávání a
převzetí apod.)
Pracovník údržby zeleně a veřejných ploch: 13 pracovníků
(sečení zelených ploch, údržba parků, vzrostlých stromů,
odklízení sněhu, údržba komunikací a chodníků,apod.)
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Výsledky vyhlášené 9. Výzvy MAS Uničovsko,
o.p.s
MAS Uničovsko, o.p.s. přijalo
20 žádostí s požadovanou výší
dotace 6.164.354 Kč. Jedna
žádost nesplnila
administrativní kontrolu –
nebyly dodány všechny
povinné přílohy – jednalo se o
žádost č. 020 Martin Dušek.
Hodnotící komisi bylo
předloženo 19 žádostí
s celkovým požadavkem na
dotaci ve výši 6.109.624,- Kč.
Pro rok 2013 bylo alokováno
4.102.873 Kč Kč pro fichi č.1 a

fichi č.2 by mělo být rozděleno
50:50 tzn. na každou fichi cca
2.051.436,50 Kč.
Hodnotitelé podepsali etický
kodex a prohlášení o
nestrannosti a důvěrnosti.
Hodnotitelé před samotným
hodnocením projektů byli
proškoleny a seznámeni
s interním předpisem a
pomocným dokumentem pro
hodnocení projektů Výběrovou

Inside Story Headline
Jednotlivé projekty byly
hodnoceny vždy třemi
hodnotiteli. Každý hodnotitel
obodoval samostatně daný
projekt a hodnotící formulář
podepsal. Celkem bylo 5
hodnotitelů, ale projekt
hodnotili vždy jen tři
hodnotitelé, aby byla
zachována nestrannost a
důvěrnost.

Hodnotitelé ohodnotili 19
projektů a neshledali žádné
nedostatky předložených
žádostí. Po vyhodnocení byly
projekty seřazeny do tabulky
dle celkového počtu získaných
bodů, která je přílohou zápisu

komisí - MAS Uničovsko,
o.p.s.
Před samotným hodnocením
proběhla veřejná prezentace,
kde jednotliví uchazeči
představili svůj projekt. Veřejné
prezentace se zúčastnilo 12
žadatelů z celkových 19
předkladatelů.
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7. výzva „HANÁ regionální produkt ®“.
MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS
Prostějov venkov, MAS Uničovsko, MAS Na cestě k prosperitě a Asociací regionálních značek 4. výzvu k
předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt ®“.
7. výzva bude vyhlášena od 11. 3. do 10. 4. 2013.
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 11. 3. do 10. 4. 2013 (od 9 do 15 hodin).
Certifikace výrobků bude probíhat 15. 4. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Července (od 10.00
hodin). Prezentace výrobců se zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou se zúčastnit i hosté a široká
veřejnost. Slavnostní předávání certifikátů proběhne pravděpodobně 1.5.2013

Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt ®“, včetně příloh je k dispozici na webové
prezentaci www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné podobě v kanceláři
MAS v Července, Svatoplukova 16, 784 01.

HANA—
REGIONALNI

Podrobné informace a pomoc se žádostí Vám
poskytne i potřebné dokumenty předá :
MAS Uničovsko, o.p.s.
Ing. Iveta Kopcová
Projektový manažer
Tel 724 717 686
e-mail: mas.unicovsko@email.cz
kancelář - Medlov 300, 783 91 Uničov
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Běh na lyžích 21.1.2013 v Rýmařově
V pondělí 21.1.2013 se
Rýmařov probudil do
mrazivého dne. I přes
nepřízeň
počasí,
perfektně
upravená
stopa,
skvělý
tým
pořadatelů, krásné ceny
od všech partnerů a
sponzorů
čekali
na
účastníky všech kategorií
běhu na lyžích v rámci

projektu
spolupráce
SPORT a HRY BEZ
HRANIC.

V Rýmařově tomu tak
nebylo. Běhu na lyžích se
také zúčastnili žáci ZŠ
Dlouhá Loučka, kteří
startovali na tratích
dlouhých 1 km a 2 km a
pro ty dospělé čekala trať
v délce 3 km. Nakonec si
první místa vybojovali
žáci ZŠ Dlouhá Loučka.

Věříme, že i v příštím
roce se žákům podaří
zopakovat letošní
úspěch, budeme jim
fandit a držet palce

Děti a sníh k sobě patří
stejně přirozeně jako k
vodníkovi
rybník,
k
Luciferovi peklo, je tudíž
zcela přirozené , že děti
mají
všechny
předpoklady zamilovat si
běh na lyžích. O tom

jsme se mohli přesvědčit
přímo na startu, kde se
sešlo kolem 70 dětí od
prvních tříd až po ty
dospělé. Maličké caparty
od tří let výše lze se
sjezdovkami
na
nožičkách potkat kdekoli
zcela běžně, děti školního
věku na běžkách bývají k
vidění o poznání vzácněji.

Běh na
lyžích
21.1.2013
v Rýmařově

NEWSLETTER

TITLE

Nesmíme zapomenout
ani na dospělé účastníky,
kteří běželi na trati dlouhé
3 km a v kategorii žen
získali 1 a 3 místo,

v kategorii mužů
obsadili
místa
stupněmi vítězů.

jsme
za

Velkou výhodou běhu na
lyžích je, že běžky
potřebují pouze Vaši
energii, kterou do ní
vložíte
sami,
proto
neváhejte a můžete na
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Běh na lyžích 21.1.2013 v Rýmařově

7

PAGE

8

Seznam vybraných žádostí – 9. výzva
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Seznam nevybraných žádostí – 9. výzva
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Dotazník : Zjišťování zájmu do 6.3.2013
- Zapojení se do projektu RESTART 50 +
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Název projektu : RESTART 50+: Integrace osob 50+
ohrožených sociálním vyloučením v regionu Uničovsko
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Pro učitele I. stupně ZŠ
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Kontakty pro bližší informace a
bezplatné konzultace

Šťastné
a veselé
vánoce

MAS Uničovsko, o.p.s.
Ing. Iveta Kopcová
Projektový manažer
Telefon 724 717 686

e-mail: mas.unicovsko@email.cz

Úspěšný
nový rok

