Místní akční skupina
REGIONU POODŘÍ,o.s.
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek, tel.: 556 720 491, e-mail: mas@regionpoodri.cz

Zápis
z jednání pracovní skupiny „Ženy“ MAS Regionu Poodří, o.s.
konané dne 13. prosince 2013 v 9.00 hodin, Bartošovice – zámek
Program jednání:
1. Zahájení
2. Příprava ISÚ MAS RP na léta 2014 – 2020
3. Projekty Spolupráce – realizace v roce 2014
4. Aktivity v roce 2014
5. Doba předvánoční
6. Závěr
Ad 1)
Jednání pracovní skupiny „Ženy“ MAS Regionu Poodří, o.s. zahájil Ing. Oldřich
Usvald, předseda MAS Regionu Poodří. V úvodu byly účastnice pracovní skupiny
seznámeny s programem.
Ad 2)
Ing. Usvald seznámil přítomné se stavem přípravy Integrované strategie území MAS
RP na léta 2014 – 2020, práce byly pozastaveny v květnu 2013 z důvodu neexistence
finální podoby Metodiky tvorby Komunitně vedené strategie místního rozvoje pro
programové období 2014 – 2020 a opět zahájeny v listopadu 2013 a následně
jednáním PS ISÚ MAS RP dne 5.12.2013.
V současné době jsou aktivity zaměřeny na přípravu a projednávání:
- změny právní formy dle nového „OZ“ – MAS Regionu Poodří jako spolek, zapsaný
spolek
- žádostí k certifikaci MAS 2014 – 2020, splnění standardů, získání certifikátu MAS
2014 – 2020
- připravena pracovní verze přepracovaných Stanov MAS RP dle právní formy pro
spolek
Ad 3)
„Chuť a vůně regionálních jídel a specialit z Poodří a Podpolaní“ – partnerství
s MAS Podpoalnie, projekt realizován
„Zábavná vlastivěda z našich vesnic“ – v partnerství s MAS Hanácké Království,
projekt před realizací
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„Příběhy z našich kronik“ – MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta,
MAS Hříběcí hory a MAS Hanácké Království, projekt před realizací
Ad 4)
Přítomné ženy byly požádány o náměty na aktivity a akce v roce 2014:
- obnova tradic – „Vánoce“, „Velikonoce“ – svátky jara
- prezentace, případně soutěž tradičních jídel – zelňačka, držková polévka
- kurzy vaření a pečení
- kurzy trénovaní paměti – skupina seniorů, skupina dětí a studentů
- dětské bazar pro maminky – dětské oblečení
- prodejní akce pro držitele certifikátu "MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální
produkt®"
- výstava psů – „vořiškiáda“, doplnění programu o ukázky např. agility, záchranáři,
apod.
Ad 5)
V rámci tohoto bodu programu jednání PS „Ženy“ se uskutečnila prezentace nových
výrobků paní Lenky Dostálové, držitelky certifikátu "MORAVSKÉ KRAVAŘSKO
regionální produkt®" na Dekorační a užitkové předměty vyrobené technikou
patchworku.
Účastnice PS měly možnost si vyrobit vánoční ozdoby pod dohledem paní Hoňkové ,
zástupkyně o.s. Kouzelná dílna, Studénka, která předvedla techniky výroby
z dostupných materiálů s jednoduchosti výroby, výroba pro každého.
Ad 6)
Závěrem předseda sdružení poděkoval všem přítomným za účast a požádal o zapojení
a aktivní přístup žen do aktivit MAS RP v roce 2014. Zároveň popřál veselé prožití
svátků vánočních, pohodový a úspěšný nový rok 2014.

Bartošovice, 13. prosince 2013

Zapsal: Ing. Oldřich Usvald
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