PRACOVNÍ SKUPINA ,,MEZILIDSKÉ VZTAHY“
1. Spolková činnost
1. Akce zaměřené na děti (spojuje to chalupáře a místní) (3)
2. Akce zaměřené na širokou veřejnost (kultura, spol. akce)
(2)
3. Přehlídka divadelních souborů (místních)
4. Zdravá soupeřivost obcí (Hry bez hranic)
5. Hasičské soutěže (1)
6. Obnova kluboven, obnova veř. Prostor (1)
7. Do akcí zapojovat místní i chalupáře
(3)
8. Komunitní plánování (s nezaujatým facilitátorem)
(2)
9. Výstavy (např. šikovných rukou) (3)
10. Aktivní knihovna (večerní čtení pro zaměstnané ženy) (1)
11. Kurzy vaření, řemeslné – spojené s životem na vesnici (2)
12. Spolupráce se školami – kroužky (1)
13. Zapojení církví
14. Přírodní zahrady (1)
15. Vzájemné navštěvování zahrad a výstavy
16. Akce s jídlem (kulinářský ples, štrůdlování,…) (3)
17. Akce s průběžným zapojováním (sběr receptů, sběr borůvek,…)

2. Volnočasové aktivity dětí a mládeže
1. Vyhledávání místních lektorů, vedoucích
(4)
2. Krátkodobé kurzy pro děti – cca 4 týdny, víkend
3. Kurzy manuální gramotnosti
(2)
4. Bramborový kurz (bramboračka, sběr brambor,…)
5. Kurzy přežití pro děti
(3)
6. Skauting
7. Dětské tábory – za vsí (1)
8. Tématické dětské tábory (taneční,…)
9. Kurzy lokálního patriotismu
10. Brigády pro středoškoláky
(1)
11. Posílení mobility dětí a mládeže (1)
12. Posílení mobility vedoucích
(2)
13. Akce pro mládež – taneční, společenské akce (2)
14. Výměnné pobyty pro mládež
15. Tématické pobyty pro mládež

(3)
(1)

16. Čajovny
17. Tématické zájezdy pro mládež (1)
18. Hledání talentů – soutěže
(4)

3. Předškolní výchova
1. Cvičení rodičů a dětí
2. Vyhledávání kurzů, aktivit společných pro rodiče a děti
3. Letní tábory pro rodiče s dětmi (2)
4. Podpora alternativní péče o děti (dětské skupiny,…) (2)
5. Vyhledávání vhodných lidí na hlídání dětí
(1)
6. Podpora mateřských center nebo klubů
7. Čtení pro rodiče s dětmi v knihovně
(1)
8. Sportovní kroužky pro předškolní děti (3-5 let – fotbal,…)
9. Lesní školky
(1)
10. Lyžařské školičky = aplikace i v jiných aktivitách (2)

(3)

4. Školy a další vzdělávání
1. Setkávání ředitelů
(2)
2. Využití ZŠ jako komunitních škol (1)
3. Využití dětí a mládeže jako lektorů
(3)
4. Jazykové kurzy (1)
5. Kurzy počítačové gramotnosti (1)
6. Propojení aktivit spolků a škol (včelařství, zahrádkáři,…)
7. Podporovat venkovskost venkovských škol (včelaření, sadaření,…)
8. Využití a obnova školních zahrad a sadů (1)
9. Využití neučitelských lektorů
(3)
10. Lokální učebnice (4)
11. Využít chataře a chalupáře – jejich znalostí
12. Finanční gramotnost pro život na venkově (zem. půda)
(1)
13. Kurz venkovské soběstačnosti (bez elektřiny…) (2)
14. Sběr pamětí od pamětníků
15. Sběr zkušeností od pamětníků

(1)

5. Sociální péče - senioři
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Umožnit seniorům zůstat doma co nejdéle
(1)
Rozvoj pečovatelské služby na osobním kontaktu
(3)
Organizace setkávání důchodců (zde osvěta, vzdělávání)
(5)
Vzdělávání neseniorů – kurzy první pomoci (seniorům při kolapsu,…) (3)
Vzdělávání lidí – uspořádání bezpečného bytu pro seniory
(1)
Databáze lidí rekvalifikovaných v oboru se zájmem v oboru podnikat (2)
Databáze odborníků na peč. službu

6. Zdravotní péče
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osvěta – zdravý životní styl
(4)
Bylinkářství – kurzy
(3)
Zapojení lékařů – chalupářů
(1)
Kurzy první pomoci
(1)
Dosažitelnost zdravotní péče
(3)
Donáška léků ( souvisí s peč. službou)

7. Sport a kultura
1. Venkovní areály chybí (dětská hřiště, venkovní posezení, pece) (3)
2. Chybí akce (nebo jsou špatně koordinované)
3. Nedostatek kvalitních akcí (2)
4. Podpora zakládání ochotnických spolků
(1)
5. Podpora nekuřáckých prostor/ akcí (1)
6. Nedostatek kvalitních trenérů
(2)
7. Vybavení venkovních areálů (kuželky,…) (1)
8. Právní poradenství, přemosťování legislativních nesmyslů
9. Podpora živých zahrad
(2)
10. Podpora výstavby požárních nádrží s koup. Na vlastní nebezpečí (1)
11. Přerybněné rybníky nevhodné ke koupání
12. Podpora koupání na venkově
(2)
13. Klubovny i pro malé obce (1)

