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Za humnama se nespí. Co jsme si pro vás připravili? 

 Milé účastnice, milí účastníci pracovní 

skupiny, 

 

 v pondělí 12. května se v 17:00 

setkáme, abychom posunuli strategii rozvoje 

MAS Za humnama zase o velký krok kupředu. 

Máme za sebou veřejné kulaté stoly a 

důslednou práci na analýze. Teď je čas 

vykročit směrem ke strategické části.  

 Aby naše práce byla efektivní a 

zároveň příjemná, připravili jsme pro vás 

několik informací, které vám přiblíží průběh 

setkání. 

 

Cíle setkání “Za humnama se nespí: 

• prodiskutovat situaci v regionu 

• ohodnotit silné a slabé stránky, zvážit 

příležitosti a ohrožení, 

• prodebatovat a rozvinout vizi regionu, 

• zamyslet se nad cestami, které povedou k 

realizaci vize 

  Program setkání 

 Začneme úderem 17:00, proto prosím 

dorazte na místo setkání na obecní úřad 

v Křenovicích (http://www.mapy.cz/s/9PtW) 

v 16:45. Setkání otevřeme malou vernisáží, 

zamyslíme se nad vašimi očekáváními a vašimi 

možnými přínosy. Představíme, co vás v rámci 

MAS Za humnama čeká a nemine, zamyslíme 

se nad silnými a slabými stránkami a 

příležitostmi regionu a po „kafíčkové“ 

přestávce vás provedeme po vizionářské 

stezce a pozastavíme se nad tím, jakými 

rozvojovými kameny ji můžeme vydláždit. 

 Setkání pracovní skupiny skončí v 

19:30. Je důležité, abyste se zúčastnili celého 

podvečerního setkání a zapojili se. Jen tak 

totiž naplníme stanovené cíle a posuneme náš 

region o velký krok dopředu. 

 

 

  

 

Co potřebujeme od vás? 
  

 Máme pro vás pár výzev, které zkusíte 

před setkáním zvládnout: 
 

• Výzva č. 1: Zamyslete se nad věcí, která 

pro vás symbolizuje váš vztah k regionu. 

Na naše setkání si tuto věc prosím přineste. 

Budeme s vašimi symboly na místě 

pracovat. 

• Výzva č. 2: Co konkrétně se ve vaší dílčí 

části MAS podařilo (rozdělení MAS je na 

obr. 3 v analytické části Integrované 

strategie území) a co naopak ne? Na 

setkání si připravte dva příklady toho, co 

konkrétně se ve vaší dílčí části podařilo 

realizovat a dva příklady slabin, které si 

vaše dílčí část MAS z minulosti nese. 

• Výzva č. 3: Pokud přinesete dobroty ke 

kafíčkové přestávce, bude to skvělé. 

Upečte svou oblíbenou buchtu nebo 

přineste jakoukoliv dobrotu z regionu. Co 

by to totiž bylo za kafíčkovou přestávku bez 

něčeho dobrého na zub? 

 

 Důležitým podkladem pro diskuzi je 

pracovní verze analytické části Integrované 

strategie území MAS Za humnama na období 

2014–2020. Tento dokument, který jste 

obdrželi e-mailem spolu s těmito informacemi 

si prosím projděte a zkuste si položit otázku, 

jak situaci v MAS vnímáte vy. 

 

 Pokud potřebujete s čímkoliv pomoci, 

obraťte se na manažerku MAS Hanu 

Tomanovou na manazer@zahumnama.cz 

nebo na tel. 737127124. 

  

Realizační tým ISÚ MAS Za humnama 

http://www.mapy.cz/s/9PtW

