
Zimní informační 

Dne 1. 11. 2022 proběhlo slavnostní otevření
nových prostor Centra duševního zdraví         
v Chrudimi. Nové prostory se nacházejí         
na adrese Městský park č.p. 274 a rozšířily stávající
prostory na č.p. 828. 
Rekonstrukce prostor byla rozfázována         
do několika etap a trvala od května do října 2022.
Celkové náklady se vyšplhaly na částku necelých
800 000 Kč. Rekonstrukci v první řadě finančně
podpořili Pardubický kraj a město Chrudim, dále
pak firmy ARKOV, DALU s.r.o., VS Chrudim,
NEDCON a EKOMONITOR, stavební práce zajistila
firma TIS-CR s.r.o. 
Všem touto cestou ještě jednou mnohokrát
děkujeme. 

V rámci administrace dotačního programu bude MAS
vydávat Odborné posudky a Závěrečné zprávy, které
žadatelé musí v rámci žádosti o dotaci doložit.

Žádosti bude možné podávat 
od 9. 1. 2023.

Celý článek zde

Úvodní slovo

5/2022

z Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního
operačního programu v celkové hodnotě více než 5,5 milionů
korun. Zároveň jsme se připravovali na nadcházející programové
období. Věříme, že i příští rok budeme společně s Vámi úspěšně 
 rozvíjet náš chrudimský region.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do
nového roku.

kolektiv MAS Chrudimsko

V listopadu jsme se zapojili do nového
dotačního programu s názvem Nová zelená
úsporám Light, který přichystalo
Ministerstvo    životního     prostředí.   Tento  

Nová zelená úsporám Light

dotační program nabízí pomoc penzistům a lidem
pobírajícím invalidní důchod 3. stupně nebo příspěvek
na bydlení. Žádat o dotaci lze na výměnu oken, dveří,
zateplení střechy, fasády nebo podlahy, a to až do výše
150 tisíc korun na jeden rodinný dům nebo trvale
obývaný rekreační objekt. Získat dotaci je možné jak   
 v průběhu prací, tak i zpětně na jakákoliv opatření,
která proběhla od 12. 9. 2022.

Centrum pro duševní zdraví má
nové prostory, i díky městu
Chrudim

Podrobné informace
naleznete zde

Vážení přátelé,
nezadržitelně se nám blíží konec roku, který přináší příležitost zhodnotit
realizované aktivity. V  letošním  roce  jsme  úspěšně  podpořili  sedm  projektů 
 z  

https://maschrudimsko.cz/
https://maschrudimsko.cz/nova-zelena-usporam-light


Za tu dobu našli u odborných pracovníků poradny pomoc mnozí obyvatelé, kteří se
dostali do složité situace v souvislosti s pracovněprávními vztahy, bydlením anebo
se ocitli v dluhové pasti. Poradenství poskytuje také v oblasti sociálních dávek,
školství a rodinného či trestního práva. Jedná se v regionu Chrudimska                 
 o nezastupitelnou pomoc ve chvíli, kdy se člověk dostane do nepříznivé životní
situace. 

V rámci odborného sociálního poradenství nabízíme také Poradenství pro pečující
osoby. Jedná se o terénní formu služby, kdy naše sociální pracovnice přichází  přímo 

Občanská poradna oblastní charity Chrudim slaví 20. výročí

Před dvaceti lety, přesně 16. ledna 2003, se poprvé otevřely dveře Občanské poradny v budově chrudimské fary 
 a poradna přivítala první klienty. Od té doby ji navštívilo téměř 10 tisíc klientů a bylo položeno bezmála 12 tisíc
dotazů. 

Občanská poradna od dubna 2022 pomáhá na adrese Radoušova 1420 v Chrudimi. Nyní je odborné sociální
poradenství veřejnosti dostupnější, nově s bezbariérovým vstupem a čekárnou, která zajistí anonymitu a komfort
klientů. Kancelář disponuje dvěma konzultačními místnostmi, což umožňuje vyšší vytíženost Občanské poradny.
Prostory jsou lépe situované, jejich umístění v blízkosti Městského úřadu Chrudim a Úřadu práce nově skýtá daleko
vyšší provázanost mezi klienty a již zmíněnými úřady.

V nelehké době s rostoucími cenami služeb, energií a potravin se na služby
poradny klienti ve zvýšené míře obrací s dotazy ohledně státní pomoci.
Klientům nejčastěji poskytujeme informace o příspěvku na bydlení               
 či přídavku na děti. Řešíme ale také možnosti, jak ušetřit v domácnostech.
Služba poradny je poskytována anonymně a zdarma formou poradenského
rozhovoru. Kromě pátku nás můžete navštívit každý všední den osobně
nebo nás kontaktovat telefonicky či na email - 704 675 408,
poradna@charitachrudim.cz.

do domácností a pomáhají klientům a jejich rodinám s vedením praktických nácviků jak se o svého blízkého postarat,
aby mohl zůstat ve svém domácím prostředí.

Posezení s hudbou a tancem

se bude každý druhý čtvrtek v měsíci v Měšťanské
restauraci Muzea v Chrudimi v čase od 16:00 hod. do
19:00 hod. Hrát bude skupina pana Zdeňka Škvařila.               
První posezení se uskuteční 12. ledna 2023.                                
Vstup je volný. 

Také v roce 2023 se můžete
těšit na tradiční Posezení       
 s hudbou  a  tancem.  Konat 
 se 

Aktuální termíny najdete   
 v Chrudimském zpravodaji   
a na webu Centra
sociálních služeb a pomoci
Chrudim. 
Všichni jste srdečně zváni.

Zkamenělé mořské dno – tip na výlet

500 000 000 let staré mořské dno je provrtané tisíci
malých chodbiček od červů. A vy se po něm klidně můžete
projít. Udělejte si krátký výlet do pravěku a přijeďte na naši
interaktivní naučnou stezku plnou herních prvků. Vyrazte
autem z Chrudimi do vesničky Deblov a hned na začátku
obce odbočte vlevo k lesu. Odbočku poznáte snadno, jsou 

u ní dva informační panely. Projděte
si stezku            a nezapomeňte si
prohlédnout, jak vypadají stopy po
trilobitech a chodbičky červů         
 v mořském dně.    Ať víte, co pak
můžete v terénu obdivovat.
Samotné dno je na konci stezky.

https://maschrudimsko.cz/
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World Coffee

Web regionálních
producentů

Historie medlešické pražírny kávy World Coffee se začala
psát kolem roku 2005. Nápad pražení kávy vznikl z cest,
které majitel podnikal po celém světě. Na svých cestách
začal vyhledávat místní kávu, objevovat její kouzlo a  zajímat 

V současné době se na území MAS Chrudimsko nachází 7 regionálních produktů. Značka ŽELEZNÉ HORY regionální
produkt® se uděluje řemeslným výrobkům, potravinám a zemědělským nebo přírodním produktům a jejich držitelům
poskytuje zviditelnění,  konkurenční výhodu, propagaci formou reklamních tiskovin či prostřednictvím médií, ale i spolupráci  
 s regionem. Jedním z hlavních cílů regionální značky je pomoci začínajícím výrobcům, producentům a umělcům a podpořit
tak odbyt jejich výrobků. Aby se mohl výrobek, nebo produkt ucházet o tuto značku musí splňovat běžné standarty a kvalitu         
a jeho výroba musí být šetrná k přírodě. Produkt by měl být rovněž vázán na Železnohorský region. Když výrobek splní
certifikační kritéria, bude mu vystaven certifikát s platností 2 let od jeho vystavení. 

Nová certifikace výrobků a produktů pocházejících z území
MAS Chrudimsko a MAS Železnohorský region

Začátkem příštího roku se budou opět moci výrobky a produkty pocházející z území MAS
Chrudimsko a  MAS  Železnohorský  region  ucházet  o značku ŽELEZNÉ HORY regionální
produkt®.

Pokud byste měli zájem se o certifikaci ucházet, bližší informace
najdete na našich internetových stránkách.

se o její pěstování, přípravu, pražení a místní obřady kávy. Domů si ze svých cest
vždy přivezl zásoby kávy a krásné chvíle si tak mohl připomínat i po návratu domů.
V roce 2020 byl v Chrudimi otevřen první obchod s kávou. O rok později získala
jeho káva certifikaci ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®. 

Pokud byste chtěli tuto kávu ochutnat nebo
si ji zakoupit, navštivte pražírnu                    
 v Medlešicích nebo obchod v Chrudimi,
který naleznete na adrese Štěpánkova 84,
případně se podívejte na e-shop, kde je
rovněž k dispozici  veškerý sortiment.

E-shop Worldcoffee

https://maschrudimsko.cz/
https://zh-regionalniprodukt.cz/_zhrp/uvod.phtml
https://worldcoffee.cz/shop/


Smyslem celé soutěže je dát budoucím sestřičkám prostor pro nové,
inovativní nápady a změny ve zdravotnictví.

místo pro chrudimskou „zdrávku“  - Hartmann Scholl Awards 20221.

Společnost HARTMANN – RICO a.s. uspořádala letos již druhý ročník soutěže HARTMANN School
Awards. Prostřednictvím soutěže měli studenti třetích ročníků středních zdravotnických škol možnost
formulovat své nápady   na zlepšení v oblasti zdravotnictví. 
Mohli vybírat ze čtyř témat:

1.Digitalizace zdravotnictví
2.Co lékaře a sestry naučila pandemie
3.Přínosy telemedicíny
4.Zvýšení kvality v domácí péči

 

Soutěže se tentokrát zúčastnilo 48 týmů ze zdravotnických škol
z celé ČR. Soutěž měla velmi vysokou úroveň. 
Žákyně nynějšího čtvrtého ročníku ze Střední školy
zdravotnické a sociální Chrudim Nikča Jehličková, Simča
Fridlová a leadr týmu Verča Bláhová vyhrály se svým projektem
Zvýšení kvality v domácí péči. Dívky si společně s vedoucí práce
Mgr. Petrou Bártovou užily krásný víkend v Praze. Zúčastnily se
exkurze v pražském IKEMu, komentované prohlídky Prahy,
wellnes i krásného galavečeru. Třešničkou na dortu byly i velmi
hodnotné ceny. Společnost Hartmann děvčatům nabídla
materiální i finanční pomoc při realizaci projektu.
Blahopřejeme dívkám a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy i regionu.

Webové stránky školy
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Pojďte s námi pomáhat - Tříkrálová sbírka 2023

Již tradičně v téměř 70 obcích a městech na Chrudimsku organizuje Oblastní charita Chrudim Tříkrálovou sbírku,
která se uskuteční ve dnech od 1. do 15. ledna 2023. Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou
Vám radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého. Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi.

Většina vykoledovaných peněz pomůže přímo v našem regionu, zbylé využije Charita na své záměry na diecézní     
 a celostátní úrovni. Přispíváme také na humanitární projekty v zahraničí a pomáháme lidem v sociální nouzi.

Koledníci Oblastní charity Chrudim budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené
charitním logem a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. 

Pokud k vám králové nedorazí nebo jim nebudete moci otevřít, můžete si tříkrálovou atmosféru užít i virtuálně.
Přispět lze i online na sbírkový účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955008, který je určen přímo pro
Oblastní charitu Chrudim.

Ředitel Roman Pešek přidává poděkování: „Děkuji všem koledníkům, dobrovolníkům a zaměstnancům
Oblastní charity Chrudim, kteří se na Tříkrálové sbírce podílejí a pomáhají tak dobré věci.“

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, umírajícím, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi
v  tísni  a  dalším   potřebným  v  našem  regionu.  Sbírka  pomáhá   zejména  při   zajištění  domácí hospicové  péče,
pečovatelské služby, osobní asistence, občanské poradny a domácí zdravotní péče. 

Přispět  můžete  také  do  kasiček,  umístěných  v  obcích  a  městech  například  v  obchodech a  na  dalších veřejně
dostupných místech. Seznam těchto míst naleznete na www.chrudim.charita.cz.

Přispět můžete i pomocí 
QR kódu

https://maschrudimsko.cz/
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Plánované aktivity MAS pro rok 2023

info z 
M

AS

Hřebčín Slatiňany

Následující rok se bude rozbíhat nové programové období, s operačními programy nám již známými, ale i novými.
Zapojíme se do Operačního programu Zaměstnanost + (OP Z+), Integrovaného regionálního operačního programu 2
(IROP 2), Společné zemědělské politiky (SZP) a nově také do Operačního programu Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost (OP TAK).

V rámci OPZ +, nás čeká realizace projektu MAS, který je zaměřen na problematiku sociálního vyloučení osob mimo
většinovou společnost a napomáhá jejich začlenění. V současné době budeme předkládat ke schválení programový
rámec IROP a začínat vytvářet programový rámec pro OP TAK. Až budou programové rámce schváleny, začneme
vyhlašovat první výzvy na nové programové období. Po zveřejnění informace o předkládání programových rámců do
SZP, budeme připravovat i jej.

Mimo jiné se v příštím roce chystáme realizovat projekt z Programu obnovy venkova, který připravil Pardubický kraj.
Jedná se o instalaci třech infopointů s informačními cedulemi, které mají za cíl pomoci s propagací regionálních
produktů, nacházejících se na území MAS Chrudimsko. Infopointy budete moci najít ve Slatiňanech, Orli              
 a Tuněchodech. Kromě toho jsme se koncem roku zapojili do dotačního programu Nová zelená úsporám Light, kde se
stalo naším úkolem vydávat Odborné posudky a Závěrečné zprávy. 

Začátkem nadcházejícího roku MAS Chrudimsko oslaví 10 let svého působení. Karneval jako v Riu nečekejte, ale něco
malého určitě připravíme. 

 

Hřebčín Slatiňany, kde jsou chováni starokladrubští vraníci, je od roku 1992 nedílnou součástí
Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Vedle chovu starokladrubského koně nabízí hřebčín
také prohlídky stáji, jejich součástí je kočárovna s historickou postrojovnou knížecího rodu
Auerspergů. I přesto, že hřebčín ve Slatiňanech zavírá pro veřejnost úderem posledního říjnové
dne, své brány již tradičně otevře 26. - 27. prosince. Můžete se těšit na komentované prohlídky –
Zimní království starokladrubských koní. Začátek nového roku odstartuje akce s názvem V pololetí
koněkoně letí. Jak již název prozrazuje, o pololetních
prázdninách se hřebčín znovu otevře. Děti, které
přinesou vysvědčení se samými jedničkami nebo 
 s vyznamenáním budou mít vstup na prohlídku
zdarma. I o jarních prázdninách pro okres
Chrudim se slatiňanský hřebčín bude těšit           
 na návštěvníky z řad široké veřejnosti.
Návštěvnickou sezónu pro rok 2023 již tradičně
odstartujeme     1. dubna. Od tohoto data se
budou prohlídky stájí konat do konce října každý
den mimo pondělí.  
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Zveřejněno dne 20. 12. 2022. Vydání informačních listů neprochází jazykovou úpravou.

Na číslo Jarních informačních listů se můžete těšit před Velikonocemi

Veškeré podrobnosti k
nabízené pracovní pozici

naleznete zde

https://maschrudimsko.cz/clanek/koordinator-projektu-opz

