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Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje

Cílem aktivit na venkově by mělo být osvobození jeho obyvatel od pocitu bezvýznamnosti
díky jejich zapojení do rozvojových aktivit a možnosti podílet se na úspěšné realizaci
partnerských projektů.

Křesťanské církve v České republice, jejichž posláním je kromě vertikálního rozměru
náboženství, tedy vztahu k Bohu, také rozměr horizontální ve službě a vztahu k člověku,
si jsou vědomy potřeby pronikání kvalitních společenských hodnot, důstojnosti i svobody
člověka do každodenního života, a angažují se v tvorbě řady sociálních, mezigeneračních
i kulturních programů, ovšem za předpokladu vytváření vhodného společenského
a duchovního klimatu pro jejich realizaci.
—

Řada církevních organizací (hospice, charity, Diakonie, pečovatelské domy atd.) spolupracují
ve venkovském prostoru s dalšími aktéry (obce, spolky, podnikatelé) se společným cílem
zajistit důstojné místo pro život místních obyvatel, a tím i udržitelný rozvoj daného území.

Venkovské komunity řeší celkový rozvoj území včetně obnovy a využití kulturního dědictví.
Chápou důležitost obnovy kulturních památek jako obrazu historických souvislostí v regionu.

Metodu LEADER chápeme jako součást distribuce prostředků pro rozvoj venkova
a využíváme ji jako jednu z forem podpory spolupráce mezi organizacemi církví a místními
společenstvími.

Vzájemně konzultujeme postoje jednotlivých organizací a hledáme společná stanoviska,
která následně společně prosazujeme.
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Na základě výše uvedeného požadujeme, aby:

1) byla podporována realizace projektů v oblasti sociálních, charitativních a vzdělávacích aktivit,
jejímž cílem je podpora obnovy a udržování základních morálních a etických hodnot ve venkovském
společenství, mezigenerační spolupráce, boje s chudobou, prevence nezaměstnanosti a sociální
exkluze;
2) byla podporována realizace projektů směřujících k obnově kulturního dědictví venkova (opravy
kostelů, far a dalších i drobných objektů), a projektů směřujících k obnově či výstavě zařízeních
sociálních služeb (hospice, domy na půl cesty, azylové domy apod.);
3) byly podpořeny projekty výstavby sociálního bydlení;
4) došlo v budoucím programovacím období 2014—2020 ke sjednocení a zjednodušení žádostí
o finanční prostředky z fondů EU;
5) bylo DPH uznatelným nákladem při jakémkoli čerpání prostředků z fondů EU v budoucím
programovacím období 2014—2020 pro obce a další subjekty, které nemají nárok na odpočet DPH.
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