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Příjemce dotace:

Sdružení obcí Jablunkovska

Období realizace:
Doba trvání projektu:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018
24 měsíců

Cíl Projektu
Cílem projektu je podpora tzv. Good Governance - "dobrého vládnutí" na úrovni obcí. Projekt se
zaměřuje na profesionalizaci veřejné správy obcí na území Jablunkovska prostřednictvím tvorby
strategických dokumentů a podpory strategického řízení vzděláváním a zapojování veřejnosti do věsí
veřejných zaváděním metody MA21. Do projektu je zapojeno celkem 16 obcí

Cíle bud dosaženo
dosaženo pomocí tří klíčových aktivit
KA1:

Tvorba strategických dokumentů

KA2:

Dlouhodobý vzdělávací rozvojový kurz: Strategické plánování a řízení rozvoje obce a MA21

KA3:

Zavedení MA21 na obcích

•Projektový
Projektový tým projektu
•Profesionalizace veřejné správy obcí na území
Jablunkovska

•Dotační
Dotační a projektové řízení
•Vedoucí
Vedoucí projektu: Ing. Renáta
Václavková, Ph.D.

•Tvorba
Tvorba strategických dokumentů

•Dlouhodobý
Dlouhodobý vzdělávací kurz

•Zavádění
Zavádění MA21 ve vybraných
městech

•Hlavní
Hlavní garant: Ing. Renáta
Václavková, Ph.D

•Hlavní
Hlavní lektor a metodik: Ing.
Renáta Václavková, Ph.D.

•Hlavní
Hlavní a garant a koordinátor
MA21: Mgr. Zuzana Peterková

•Mgr. Zuzana Peterková

Odborný expert a koordinátor
aktivit:

•Organizační
Organizační pracovník pro
účastníky a lektory:

•Odborný
Odborný garant ze strany
Jablunkova:

•Finanční
Finanční manažer:

•Ing. Kateřina Horáková

•Mgr. Zuzana Peterková

•Mgr. Zuzana Peterková

•Ing. Jana Műllerová

Lektoři a hosté:

•Dodavatelé subdodávek

Ing. Jana Trdá Ph.D.

•Administrátor,
Administrátor, koordinátor:

•Účetní
Účetní projektu:
•Zdeňka Lipowská

Jan König

•Pomocné
Pomocné práce a analytické
práce:

Ing. Jiří Šlachta

•Bc. Katka Klímková

Mrg. Martina Melárová
Další lektoři a hosté

•Tým
Tým podpůrných činností:

•Mgr. Martina Melárová Ing.
Jiří Eliáš

•Bc. Zuzana Bazgierová

•Mgr. Alena Klocová

•Mgr. Alena Klocová

•aj.

•Mzdová
Mzdová účetní projektu:
Lenka Rašková

•Účastníci
Účastníci kurzu

•Mgr. Alena Klocová
•Koordinátoři
Koordinátoři za každé město

KA1:

Tvorba strategických dokumentů

Dojde ke zpracování 15 strategických dokumentů, které byly definovány na základě předem
uskutečněné analýzy potřebnosti jednotlivých obcí.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategický plán rozvoje Sdružení obcí Jablunkovska
Strategický plán rozvoje obce Návsí
Strategie profesionální a otevřená správa pro obce Bocanovice, Bukovec, Hrádek, Písek,
Písečná, Vendryně
Vytvoření dvouletého akčního plánu rozvoje obce pro obce Jablunkov a Nýdek
Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Jablunkov
Strategický plán prevence kriminality Jablunkova na léta 2018 - 2026
Zpracování generelu bezbariérovosti v Jablunkově
Plán nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na Jablunkovsku
Plán odpadového hospodářství původce do roku 2025 pro město Jablunkov

KA2: Dlouhodobý vzdělávací rozvojový kurz: Strategické
Strategické plánování a řízení rozvoje obce a
MA21
Bude připraven a uskutečněn dlouhodobý vzdělávací kurz určený pro cílovou skupinu zejména starostů
a pracovníků úřadů. Kurz strategického plánování a řízení rozvoje obce má 6 dvoudenních modulů. Pro
sdílení dobré praxe budou na jednotlivé moduly zváni hosté.
Výsledkem klíčové aktivity bude 17 absolventů vzdělávání, kteří po prověření nabytých znalostí
prezentací svých poznatků prostřednictvím závěrečné obhajoby, získají certifikát.

KA3:

Zavedení MA21 na obcích
obcích

Zavedení Místní Agendy 21 na obcích Jablunkov, Milíkov, Hrádek, Bukovec, Písečná. Tyto obce zavedou
metodu kvality do kategorie „D“ nejnižší dle stanovených kritérií MA21.Hlavními výstupy budou:
•
•

akce – komunitní plánování s veřejností
akce s veřejností

Aktuálně
27. 1 .2016 v Centru volného času Hrádek proběhlo úvodní setkání realizačního týmu s představiteli
všech zapojených obcí. Došlo k projednání hlavních milníků projektových aktivit, vzájemné sdělení
představ a požadavků jednotlivých obcí.

ZDE FOTO viz příloha v mailu.

