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Kulturní léto 2016
Volby do krajských zastupitelstev 
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Z Lanškrouna

AUDIOHELP, z. s., 
st edisko pro 
sluchov  postižené 
Ústí nad Orlicí
I v letošním roce poskytujeme služby pro 
sluchov  postižené p ímo v Lanškroun . 
Obyvatelé Lanškrouna a okolních obcí 
nemusí za námi poskytovanými službami 
cestovat do Ústí nad Orlicí na st edisko. 
Jedná se p evážn  o seniory a t lesné 
postižené, pro které je cestování do Ústí 
nad Orlicí zna n  zat žující. Sou as-
n  poskytujeme terénní služby u klient  
doma (po dohod  s nimi).

Co nabízíme: odborné sociální poraden-
ství, zprost edkování prodeje kompen-
za ních pom cek, nap . pro poslech TV 
nebo rádia, dále sv telnou a zvukovou 
signalizaci bytového a domovního zvon-
ku a adu dalších pom cek. Dále prová-
díme drobné opravy sluchadel, dle mož-
nosti i jejich nastavování. U záv sných 
sluchadel vym ujeme hadi ky, provádí-
me išt ní jak sluchadel, tak koncovek, 
prodej n kterých náhradních díl  jak ke 
sluchadl m (  ltry, há ky), tak ke kompen-
za ním pom ckám. Prodáváme veške-
rý sortiment baterií do sluchadel a dále 
koncovky a istící pot eby pro sluchadla. 
Zprost edkujeme Vám kontakt a objedná-
ní na ORL Ústí nad Orlicí (primá  MUDr. 
Hájek), pokud to je pot eba.

Další termíny našich služeb v Lanškroun  
jsou: 6. 10., 3. 11., a 1. 12. 2016. Jde vždy 
o první tvrtek v m síci.

Služby poskytujeme: 
1.  na m stském ú ad  (p ízemí – malá 

zaseda ka) 8:15–11:45 hod.

2.  v domov  senior  (knihovna) 
12:30–15:00 hod.

Sou asn  bych cht l pod kovat m s-
tu Lanškroun za vst ícnost p i jednání 
o námi poskytovaných službách a za p í-
sp vek, který nám poskytli na služby po-
skytované v Lanškroun , a panu Miná ovi 
( editeli domova senior ) za umožn ní 
poskytovat služby p ímo jejich obyvate-
l m.

Vladimír Král, vedoucí st ediska
AUDIOHELP, z. s., st edisko 

pro sluchov  postižené Ústí nad Orlicí

Strategie komunitn  vedeného místní-
ho rozvoje (SCLLD)

Dne 23. 6. 2016 došla velmi pozitivní zprá-
va, že SCLLD MAS Lanškrounsko pro-
šla a vyhov la „hodnocením formálních 
náležitostí a p ijatelnosti“. Celá zpráva 
poté zn la: „Dovolujeme si Vás tímto in-
formovat, že dnes bylo ukon eno hodno-
cení formálních náležitostí a p ijatelnosti 
žádosti o podporu „Strategie komunitn  
vedeného místního rozvoje Místní ak ní 
skupiny Lanškrounsko, z. s., 2014–2020“ 
(CLLD_16_01_028) s výsledkem „vyho-
v l“. Žádost byla postoupena do v cné-
ho hodnocení ídícího orgánu ( O), lh ta 
pro v cné hodnocení O po íná b žet 
od následujícího pracovního dne.“ Nyní 
probíhá další fáze hodnocení, a to „v c-
né hodnocení“ SCLLD, na které má O 
stanoveno 40 pracovních dní, po n m 
následují opravy v cného hodnocení 
a proces jejich schválení. V sou asné 
dob  má v esku podáno žádost o schvá-
lení svých SCLLD 180 MAS, z nichž 98 
má strategii postoupenou do fáze v c-
ného hodnocení, více http://nsmascr.cz/, 
kde je zaznamenáván týdenní vývoj toho-
to hodnocení. 

Seminá e pro MŠ a ZŠ

Kancelá  MAS Lanškrounsko pomáhá 
i MŠ a ZŠ s projekty zjednodušeného 
vykazování. Byly uspo ádány již 3 semi-
ná e pro MŠ a ZŠ. První se konal 26. 4. 
a byl zam en na dosavadní informace 
avizovaných aktivit a pot ebné kroky pro 
realizaci projekt  zjednodušeného vyka-
zování. Druhý se uskute nil 29. 6., ten 
se již zam il na výzvu vyhlášenou ídí-
cím orgánem MŠMT v rámci OP VVV, 
a to „02_16_022 Podpora škol formou 
projekt  zjednodušeného vykazování 
– Šablony pro MŠ a ZŠ I“, ke dni 23. 6. 
Zatím poslední seminá  se konal 13. 9. a 
zabýval se problematikou Šablon v praxi 
a praktickým vypln ním žádosti do systému 
IS KP14+. Zmín né seminá e byly hojn  
navštívené. Kancelá  MAS plánuje i další 
seminá e pro zájemce ze strany MŠ a ZŠ. 
Školy mají již nyní souhrn nejd ležit jších 
informací na webu MAS a mohou se ob-
racet s p ípadnými dotazy na kancelá  
MAS.

Spolupráce na tvorb  Místního ak ní-
ho plánu ORP Lanškroun

Zástupce MAS Lanškrounsko se podílí na 
tvorb  Místního ak ního plánu pro ORP 
Lanškroun jako len realiza ního týmu. 
Nyní probíhá zpracování podklad  pro 
tvorbu strategického rámce plánu, který 

by m l být dokon en v pr b hu podzimu. 
Probíhají setkání pracovních skupin a sb r 
projektových zám r  mate ských a zá-
kladních škol.

Zprovozn ní nového webu MAS

B hem kv tna došlo k vytvo ení p ehled-
ného nového webu MAS Lanškrounsko, 
který je od 20. 5. tohoto roku v provozu. 
Na tomto webu budou postupn  p ibývat 
nejd ležit jší informace spojené s vyhla-
šováním výzev MAS, které mohou na-
stat až po ukon ení hodnocení SCLLD 
a následném schválení vypsaných výzev 
ídícím orgánem, dále o aktivitách MAS 

a jejich p ípadných projektech, informa-
cemi pro MŠ a ZŠ atd. Další zdroj zajíma-
vostí a událostí nejen z našeho regionu 
poskytuje o  ciální FB stránka MAS Lan-
škrounsko. Odkazy:
http://www.maslanskrounsko.cz/, 
https://www.facebook.com/maslanskrounsko/ 
?fref=ts.

Zjišt ní zájmu o vznik regionální zna -
ky na našem území MAS

MAS Lanškrounsko podporuje zám r 
vzniku regionální zna ky pro místní vý-
robce tak, aby mohli využít potenciál 
zna ení pro své výrobky, nebo  v okolí 
toto zna ení chybí. V následujícím obdo-
bí prob hnou první informativní sch zky 
ohledn  možného vzniku zna ení regi-
onálních výrobk , služeb, ale i zážitk . 
Pokud byste byli potencionální zájemci 
o regionální zna ku již nyní, napište na 
kontaktní mail: jaroslav.vanicek@maslan-
skrounsko.cz, rádi bychom tímto zazna-
menali odezvu vás, zájemc  z regionu 
MAS. Samotný možný vznik zna ky je 
možný nejd íve až v p íštím roce, jedná 
se tedy o prvotní informaci pro ov ení 
zájmu žadatel  v území MAS Lanškroun-
sko. Další informace o regionální zna ce 
naleznete na webu Asociace regionálních 
zna ek: http://www.regionalni-znacky.cz/.

Za kancelá  MAS Jaroslav Vaní ek

MAS Lanškrounsko, z. s., informuje
o vývoji hodnocení SCLLD a innostech 
kancelá e


