Vážení,
dovolte mi, abych Vás jménem MAS ORLICKO, z.s. pozvala ke společnému setkání.
V rámci přípravy strategie pro programové období 2021 až 2027 probíhá aktualizace témat,
problémů a potřeb na území Orlicka.
Jedním z témat, které bychom rádi diskutovali, je téma problémů a potřeb rodin v území.
V území existuje mnoho organizací, které poskytují služby rodinám (od odborů sociálních věcí na
úřadech, přes celé spektrum poskytovaných sociálních služeb až po aktivity poskytované zcela
neformálně, nebo mimo rámec zákona o sociálních službách, ať už mají formu mateřských center,
nebo jen konkrétních aktivit či skupin rodičů).
Rádi bychom využili Vaše zkušenosti a společně prodiskutovali problémy a potřeby rodin (péče o
děti, o rodiče, sladění práce a rodiny apod.). Mnohem více než na diskusi o tom, jaké služby v území
existují, bychom se chtěli zaměřit na debatu o tom, jaké je místo rodiny ve společnosti, co rodinám
skutečně chybí a jak můžeme podpořit rodiny nejen v řešením jejich problémů, ale především jak
podpořit význam, postavení a roli rodiny jako takové ve společnosti.
V rámci diskuse bychom si zkusili odpovědět na tyto otázky:
•

Jsou rodiny „ohrožený druh“ a mají ve společnosti místo, které si zaslouží?

•

Co rodiny nejvíc potřebují, co jim chybí?

•

Proč služby, které mají k dispozici (úplně) nefungují?

•

Jak posilovat soudržnost rodin (i mezigenerační)?

•

Podpora komunity jako cesta k větší spokojenosti.

•

Co můžeme rodinám / jejím členům nabídnout?

•

Jak můžeme/chceme podpořit rodiny / komunitu v propojování / navazování vztahů?
(Představte si ideální stav, neomezené zdroje).

Výsledkem našeho setkání by mělo být:
1. společná rozprava a sdílení zkušeností
2. získání dat a informací pro strategii MAS v dané oblasti
3. identifikace styčných témat, která by mohla být dále rozpracována (např. dotazníkové
šetření, koncept, záměry k diskusi)
4. v případě úspěšného projití body 1. až 3. možnost přípravy a realizace projektu s podporou
MAS ORLICKO
Jednání bude možné se v omezené míře účastnit prezenčně (Cesta pro rodinu, Žamberk) a dále bude
možné se připojit distančně (aplikace ZOOM). Více informací podá Jana Hovádková, u které se
můžete přihlašovat (kancelar@mas.orlicko.cz, 465 611 150)
Za MAS ORLICKO, z.s.
Ing. Ivana Vanická
Více informací o nás naleznete na webu www.MasProOrlicko.cz

