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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
Český Krumlov v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství a
cestovního ruchu

Gestor tvorby strategie

Svazek obcí „Podkletí“

Schvalovatel strategie

Na vědomí: členské schůze DSO
působící v ORP Český Krumlov a
zastupitelstva jednotlivých obcí

Forma a datum schválení/projednání

Projednáno na jednání starostů a
zástupců obcí ORP Český Krumlov dne
24. 4. 2015

Doba realizace strategie

2015-2017

Odpovědnost za implementaci

Vzhledem k Účelu strategie (kap. 1. 4.) a
vymezení uživatelů strategie (kap. 1.5)
jsou relevantními orgány jednotlivé DSO
působící v ORP Český Krumlov a
jednotlivé obce
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Akční plán byl zpracováván od června 2015 do srpna 2015, především formou
osobních jednání s různě velkými skupinami zainteresovaných místních aktérů, a
elektronickou komunikací.
Jednání v měsíci červnu byla využita pro komplexní náhled na obsah dokumentu a
výběru klíčových projektů a také k uspořádání setkání se zástupci školských zařízení
(pozn.: setkání v termínu 07-08/2015 by bylo stěží realizovatelné, s ohledem na
hlavní školní prázdniny).
Při těchto jednáních došlo ke shodě na vytypovaných projektech a v regionu je zájem
na jejich realizaci, v některých případech půjde o projekty zastřešující celé ORP, jiné
jsou lokální popř. je navržen univerzální model pro konkrétní spádovou oblast.
Obsah akčního plánu pro území ORP Český Krumlov byl projednán na těchto
setkáních:
17.6. 2015 – Jednání zástupců škol na území ORP Český Krumlov (místo jednání:
MěÚ Český Krumlov, celkem zástupců: 24). Projednání zacílení regionálního
projektu v oblasti školství v rámci Akčního plánu – kooperace pro úroveň
předškolního a školního vzdělávání
23.6. 2015 - (místo jednání: MěÚ Horní Planá, celkem zástupců: 4). Projednání
zacílení další meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu, konkrétní projektové
návrhy pro oblast CR v rámci Akčního plánu a návrhy pro AP v dalších oblastech
25.6. 2015 – jednání starostů Českokrumlovska (místo jednání: KD obce Brloh,
celkem zástupců: 13). Diskuze nad návrhy řešení Akčního plánu, vč. dalšího
posilování významu a úlohy stávajících struktur na území ORP Český Krumlov
(mikroregionu a MAS) jako reálné varianty další meziobecní spolupráce a snižování
administrativní zátěže obcí.
24.7.2015 - (místo jednání: MěÚ Křemže, celkem zástupců: 3). Nastavení efektivní
meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím společných
projektů a destinačního managementu, příprava Akčního plánu pro oblast sociálních
služeb
30.7.2015 - (místo jednání: IC Vyšší Brod, celkem zástupců: 4). Nastavení efektivní
meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím společných
projektů a destinačního managementu, příprava Akčního plánu pro oblast sociálních
služeb
7.8.2015 – individuální konzultace KMOS s ředitelem DM Lipensko
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20.8.2015 - (místo jednání: MěÚ Vyšší Brod, celkem zástupců: 6). Diskuze nad
rozpracovanými návrhy řešení projektů v rámci Akčního plánu, potenciál efektivní
meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím kooperačních,
integrovaných a přeshraničních projektů a destinačního managementu, provazby
oblastí (zaměstnanost).
Akční plán je zpracován na období 2016 – 2017. Vychází jednak z aktuálních potřeb
uvedených v SD a z následně proběhnutých diskuzí. Odráží nejdůležitější aktuální
potřeby ve zvolených tématech pro toto období:
Školství – příprava „Místního akčního plánu“, který bude obsahovat konkrétní návrhy
řešení problémů v oblasti školství uvedených ve strategické části.
Odpadové hospodářství – pořízení vybavení s cílem snížit množství biologicky
rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu a zlepšit efektivitu sběru a
třídění BRKO v obcích
Servis obcím – zajistit služby obcím a jimi zřizovaným subjektům s cílem snížení
administrativní zátěže zejména malých obcí (např. v oblasti projektového
managementu, dotací, pomoc při realizaci projektů spolupráce, realizace výběrových
řízení apod.)
Sociální služby – vytvoření modelového postupu pro rozvoj služeb pro obyvatele
venkovských obcí, související především s demografickým vývojem (stárnutí
obyvatelstva), sídelní roztříštěností a omezenou dopravní dostupností - projektový
záměr „ Zřízení nové terénní sociální služby - pečovatelská služba“. Současně jde o
aktivitu podporující zaměstnanost v místě.
Cestovní ruch – rozšíření a zefektivnění činností podporujících cestovní ruch jako
významnou příležitost pro zaměstnanost v regionu – projektový záměr „Destinační
management“
Výše navržené projekty pak realizační tým rozpracoval v rámci Akčního plánu (viz
bod 4)
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3. Zásobník projektů
č.

Cíl dle SD

1

1.2. Nastartovat projekty
spolupráce mezi školami
(úzká návaznost také na cíl
2. 1. a 2. 2.)

2

3

4

1.1. Vytvořit poradenskou
strukturu na úrovni SO,
MAS
2.1. Snížit množství
biologicky rozložitelného
odpadu ve směsném
komunálním odpadu
1.2. - Vytvoření finančních
podmínek pro zajištění
poskytování sociálních a
doprovodných služeb v
celém regionu
1.1. Efektivní organizace
cestovního ruchu –
destinační management

Název
projektu

Oblast

Období
realizace

Školství

Místní akční plán
území ORP
Český Krumlov

1/2016 – 12/2017

Všechny
dotčené
oblasti

Servis obcím

1/2015 – 12/2017

Odpadové
hospodářství

Pořízení
kompostérů

01/2016-12/2017

Sociální
služby

Cestovní ruch

Zřízení nové
terénní sociální
služby pečovatelská
služba

Destinační
management

09/2015-12/2017

09/2015-12/2017
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1.2. Nastartovat projekty
spolupráce mezi školami
Školství

Kooperace ZŠ
v oblasti EVVO

05/2016-12/2020

6

2.1. Iniciovat větší
participaci rodičů a
veřejnosti všeobecně na
aktivitách školy

Školství

Zdravá škola XY
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05/2016-12/2020

Nositel
budoucího
projektu
Město Český
Krumlov
Další kooperace:
obce a MAS na
území ORP Český
Krumlov
Obce, SO a MAS
na území ORP
Český Krumlov
RSO Vltava
Město Vyšší Brod
a spádové obce
(model možno
aplikovat obecně)

Město Horní
Planá, Městys
Křemže; další
kooperace: Obce,
SO a MAS na
území ORP Český
Krumlov,
organizace DM
Obec Brloh, obec
Loučovice, obec
Hořice na
Šumavě; další
kooperace: obce
(zřizovatelé),
jednotlivé školy,
MAS (potenciální
nositel projektu
MAP) na území
ORP Český
Krumlov
Obce
(zřizovatelé),
jednotlivé školy,
MAS (potenciální
nositel projektu
MAP) na území
ORP Český
Krumlov
(model možno
aplikovat obecně)
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2.2. Iniciovat pravidelná
setkání zástupců škol
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9

10

11

12

13

14

1.1. Spolufinancování
odborného poradce pro
oblast odpadového
hospodářství
3.1. Zvýšit osvětu a
informovanost obyvatel,
vedoucích pracovníků a
dalších producentů odpadu
v obcích v problematice
minimalizace a třídění
odpadu
1.1. - Zachování
komunitního plánování
sociálních služeb v ORP
Český Krumlov a zvýšení
míry spolupráce při
zjišťování sociálních služeb
v celém regionu ORP Český
Krumlov
1.2. - Vytvoření finančních
podmínek pro zajištění
poskytování sociálních a
doprovodných služeb v
celém regionu

2.1. Zajištění efektivního
informování obcí i obyvatel
o systému sociálních a
doprovodných služeb, jejich
nabídce a místní
dostupnosti a
poskytovatelích
2.2 Zvýšení zapojování se
obyvatel do aktivit v oblasti
sociálních a doprovodných
služeb v místě bydliště jako
dobrovolník

Školství

Odpadové
hospodářství

Fórum škol ORP
Český Krumlov

05/2016-12/2020

ORP Český
Krumlov, odbor
školství a MAS
(nositel MAP)

POV7 - RSOV

01/2016-12/2017

RSO Vltava

01/2016-12/2020

RSO Vltava

09/2016-06/2018

ORP Český
Krumlov

Odpadové
hospodářství

POV7 - RSOV

Sociální
služby

Aktualizace
KPSS ORP
Český Krumlov

Sociální
služby

Sociální
služby

Provoz sociálních
služeb
zařazených do
sítě soc.služeb
Jihočeského
kraje

Provoz webové
aplikace „Katalog
sociálních služeb
v ORP Český
Krumlov“

01/2016-12/2018

Jednotlivé obce na
území ORP Český
Krumlov
(model možno
aplikovat obecně)

01/2016-12/2020

ORP Český
Krumlov

Městys Frymburk
Sociální
služby

Komunitní
centrum XY

09/2016-12/2020

Obecně: Obce na
území ORP Český
Krumlov
(model možno
aplikovat obecně)

1.2. Zabezpečení fungování
organizací destinačního
management

Cestovní ruch

Provoz
organizace DMLipensko

15

7

01/2016-12/2017

Frymburk, Horní
Planá, Loučovice,
Černá v Pošumaví
a další obce
v regionu
Lipensko,
organizace DM

16

1.2. Zabezpečení fungování
organizací destinačního
management

1.3. Rozšířit propagaci
regionu

Cestovní ruch

Cestovní ruch

17

1.4. Zvýšit kvalifikaci
pracovníků obcí v oblasti
propagace regionu

18

Cestovní ruch

Provoz
organizace DMJihočeský venkov

Zpracování
marketingové
strategie a její
implementace

Vzdělávání
místních
průvodců,
pracovníků IC a
OÚ

8

01/2016-12/2017

01/2016-12/2017

01/2017-12/2018

Křemže, Brloh a
další obce
v regionu DSO
Podkletí,
organizace DM
Město Český
Krumlov; další
kooperace Obce,
SO a DM na
území ORP Český
Krumlov
Město Vyšší Brod;
kooperace: další
obce, SO a DM na
území ORP Český
Krumlov

4. Akční plán
č.

1

2

Cíl dle SD

Název

1.2.
Nastartovat
projekty
spolupráce
mezi školami

Místní akční
plán území
ORP Český
Krumlov

1.1. Vytvořit
poradenskou
strukturu na
úrovni SO, MAS

Servis obcím

Zdůvodnění
potřebnosti projektu

Cílová
skupina

MAP přispěje k rozvoji
kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků
v MŠ a ZŠ na území ORP,
vybudování systému
spolupráce mezi školami a
možnosti jejich
financování

Školy a školská
zařízení na
území ORP ČK
(pedagogové,
děti, žáci a jejich
rodiče),
zřizovatelé
(obce, Jihočeský
kraj), organizace
věnující se
dětem a mládeži
(mateřská centra,
ekocentra,
poradny apod.)

Většina obcí na území
ORP jsou malé obce,
s nedostatečným
aparátem pro individuální
řešení svých problémů a
potřeb. Existující struktury
na území ORP (např. SO,
MAS) tak svými
kapacitami mohou přispět
ke zlepšení absorpční
kapacity obcí, snížení
administrativní náročnosti
některých jejich aktivit a
úkonů

Náklady

Obce, SO,
organizace na
území ORP ČK

Cca
3 mil. Kč

Cca 0,6 mil.
Kč
(Výše
nákladů je
závislá na
druhu
služeb,
počtu
zapojených
obcí)
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Zdroj
financování

OP Výzkum,
vývoj a
vzdělávání

GP
Jihočeského
kraje
OP
DSO

Období
realizace

01/2016 –
12/2017

1/2016 –
12/2017

Nositel
budoucího
projektu

Připravenost

Obce, SO a
MAS na území
ORP Český
Krumlov

Projednáno se
zřizovateli škol,
se školami,
DDM, ZUŠ
(předběžně
připraveno
k zapojení se
cca 60% škol)

Obce, SO a
MAS na území
ORP Český
Krumlov

Pilotně již od r.
2015 realizuje
MAS Blanský
les – Netolicko
o.p.s. pro SO
Podkletí,
řešeno
pokračování/
rozšíření do
dalších částí
ORP

č.

3

4

5

Cíl dle SD

2.1. Snížit
množství
biologicky
rozložitelného
odpadu ve
směsném
komunálním
odpadu

1.2. - Vytvoření
finančních
podmínek pro
zajištění
poskytování
sociálních a
doprovodných
služeb v celém
regionu

1.1. Efektivní
organizace
cestovního
ruchu –
destinační
management

Název

Pořízení
kompostérů

Zřízení nové
terénní
sociální
služby pečovatelská
služba

Destinační
management

Zdůvodnění
potřebnosti projektu

Cílová
skupina

V současné době většina
obcí musí řešit
odpovídající zajištění
třídění odpadu, jinak
mohou hrozit sankce.
Také obyvatelé projevují
zájem o pořízení např.
biopopelnic. Projekt tak
pomůže v obcích řešit
oddělené shromažďování
bioodpadů a jejich
následné využití,
zkvalitnění nakládání
s odpady všeobecně.

Obce v RSOV,
Obyvatelé
zapojených obcí

Demografický profil –
stárnutí populace jako
celospolečenský trend - a
nedostatek služeb
(provozů i poskytovatelů)
ve venkovském prostoru
(nedostupnost služby
v místě bydliště a blízkém
okolí).

Chybějící společný přístup
obcí k otázce podpory
cestovního ruchu jako
vhodného hospodářského
odvětví pro venkov a
zdroje zaměstnanosti v
místě

Náklady

Obyvatelé
(primárně osoby
s omezeními a
senioři) Města
Vyšší Brod a
spádových obcí

Obce, SO a MAS
na území ORP
Český Krumlov,
organizace DM

Výše
nákladů
bude závislá
na počtu
zapojených
obcí, počtu
pořízených
kompostérů

Cca 450 tis.
Kč
Výše
nákladů
bude závislá
na počtu
zapojených
obcí, počtu
klientů PS

Zdroj
financování

Nositel
budoucího
projektu

OP Životní
prostředí

01/201612/2017

RSO Vltava

Město Vyšší
Brod
Spádové obce

09/201512/2017

Město Vyšší
Brod

Jihočeský kraj
MAS Rozkvět
(SCLLD)

Zapojené obce
Jihočeský kraj
MAS Rozkvět
(SCLLD)
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Období
realizace

09/201512/2017

Obce, SO a
MAS na území
ORP Český
Krumlov,
organizace
DM

Připravenost

Záměr RSO
Vltava

Dle
navrženého
modelu –
postupná
realizace
(etapy)

DM Lipensko
DM Jihočeský
venkov

Cíl 1 – Komentář: Projekt „Místní akční plán území ORP Český Krumlov“ bude jedním z klíčových projektů spolupráce na území
ORP Český Krumlov v oblasti školství a vzdělávání. A právě projekty spolupráce mohou napomoci školám řešit problémy
s financováním, vzděláváním pracovníků, mohou přispět k zatraktivnění výuky, nastartovat další aktivity, ke vzájemné výměně
zkušeností i řešení individuálních potřeb jednotlivých škol
Cíl 2 – Komentář: Projekt „Servis obcím“ reflektuje potřebu obcí zajistit některé služby externě, protože obce nejsou finančně ani
personálně schopny některé aktivity provádět. Zároveň projekt vyplynul z požadavku obcí využít stávající fungující kapacity území
(SO, MAS) jako servisních organizací. Projekt tak přispěje ke snížení administrativní náročnosti některých úkonů v obcích.
Cíl 3 – Komentář: Projekt „Pořízení kompostérů“ je zaměřen na podporu kompostování v obcích. Kompostování (ať už
v domácnostech nebo přímo obcí) se jeví jako vhodná forma, jak řešit problém snížení množství biologicky rozložitelného odpadu
ve směsném komunálním odpadu. Cílem projektu je zlepšení třídění odpadu v obcích, zajištění kvalitního zázemí pro třídění
odpadu, prevence vzniku černých skládek, současně projekt pomůže naučit obyvatele správně a efektivně třídit a využít odpad a
přispěje k lepšímu následnému využití bioodpadu.
Cíl 4 - Komentář: Projekt „ Zřízení nové terénní sociální služby - pečovatelská služba“ řeší modelově zavedení poskytování
pečovatelské služby pro občany obce v místě jako podpory starších občanů v jejich soběstačnosti a samostatnosti, podpory
obyvatel obcí v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí.
Cílem je zavedení poskytování pečovatelské služby pro občany obce v místě (zavedení nabídky nové služby), podpora starších
občanů (uživatelů - klientů služby) v jejich soběstačnosti a samostatnosti, umožnění samostatného rozhodování starších občanů
(uživatelů - klientů služby) o vlastním životě, prodloužení doby jejich soběstačnosti a životě v místě (pomoc klientům zajistit základní
životní potřeby, pomoc zabezpečit uživatelům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí), podpora obyvatel obcí
v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí, i podpora obyvatel pro zvýšení
orientace v jejich vlastních právech a povinnostech.
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Cíl 5 - Komentář: Projekt „Destinační management“ je zaměřen zavedení společného managementu regionu pro rozvoj cestovního
ruchu a vyšší zaměstnanosti v cestovním ruchu v místě a vytvoření lokálního systému kooperace v cestovním ruchu. Cílem je
současně přispět k řešení těchto problémů a naplnění následujících potřeb: současné lokální nedostatečné využití potenciálu
regionu a eliminace přesycenosti ve vybraných centrech, snížení nevyváženosti aktivit CR v regionu; chybějící finanční nástroje na
propagaci regionu; chybějící systém managementu cestovního ruchu v dílčích lokalitách a regionální kooperaci; orientace na
podporu udržitelného CR; snížení vlivu sezónnosti rozšířením nabídky aktivit v regionu a jeho zviditelnění, vytvoření ucelené
mimosezonní nabídky; zmenšení roztříštěnosti nabídky cestovního ruchu (provazba stávající nabídky doposud nesourodých
produktů/ akcí ); eliminace dosavadní absence uceleného programu regionálního charakteru; vytvoření nových marketingových
nástrojů, např. prostřednictvím rozšíření využívání slevových karet a nastavení jejich systémů; zvýšení využívání místního
potenciálu pro CR, řešení zastřešení vzájemné spolupráce a možností pro síťování; odstranění problému nekompletní nabídky
produktů CR, které by podpořily vícedenní pobyty návštěvníků, zajištění zpracování nabídky pro různé cílové skupiny, tvorba
nových produktů CR; odstranění nedostatečné podpory rozvoje CR, zejména mimo hlavní turistická centra, podpora venkovského
cestovního ruchu; odstranění roztříštěnosti akcí (problém dosavadní nekoordinace termínů a propagace); odstranění problému
nedostatečného využívání nových moderních technologií vč. marketingu, využití potenciálu zavedení lokálních či regionálních
rezervačních systémů, moderních webů a apps; využití možnosti zavedení lokální klasifikace služeb a zařízení, popř. produktů (Q);
podpora podnikání v CR = podpora politiky kvality; zajištění propojení a vzájemné komunikace informačních center; zajištění
spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty; zajištění spolupráce s dalšími agenturami/asociacemi/ krajských DM;
zajištění spolupráce a koordinace mezi veřejným a soukromým sektorem, mezi obcemi a městy, místními podnikateli, SŠ a VŠ…;
potřeba sjednocení propagace, provazba na hlavní destinace (Český Krumlov) a tzv. highlights; vytvoření jasné koncepce
propagace; posílení přeshraniční spolupráce; potenciál DM pro zavedení regionálního vzdělávání pracovníků v CR (místní
průvodci, pracovníci IC); zavedení systému ověřování zpětné vazby od návštěvníků regionu a jejího vyhodnocování.
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit
meziobecní spolupráce
Projekt 1 – Místní akční plán území ORP Český Krumlov (MAP)
Iniciátor rozvojové aktivity
Město Český Krumlov a další místní aktéři a zřizovatelé mateřských a základních
škol
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Projekt řeší vytvoření dokumentu (na regionální „meziúrovni“ mezi úrovní
systémovou a školní), který přispěje ke zvýšení dopadu systémových změn na místní
úrovni v oblasti školství a vzdělávání např. k:
 Vybudování systému spolupráce mezi školami, zřizovateli a dalšími partnery
v oblasti vzdělávání
 Budování kapacit zřizovatelů škol
 Zlepšení metodického vedení a řízení
 Zlepšení místního vzdělávacího systému
 Zlepšení kompetencí učitelů
 Projekt je součástí tzv. akce KLIMA – aktivity, které shrnují podstatné složky
kvality škol (kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele,
Aktivizující formy učení
 Zlepšení na úrovni žáků a školní kultury
Jaké jsou příčiny problému?
Většina obcí na území ORP Český Krumlov jsou malé obce, školy v nich jsou ve
většině případů školy sloučené (MŠ a ZŠ), většina základních škol pak jsou neúplné
(mají pouze 1. – 5. ročník). Současná společnost klade velký důraz na kvalitní a
předškolní vzdělávání a základní školství, samotné školy ale mnohdy nemají
dostatečné lidské, technické ani finanční kapacity a kompetence na tyto trendy a
potřeby reagovat. Největším problémem je mnohdy chybějící informovanost škol,
nedostatečná vzájemná komunikace škol a zřizovatelů, chybějící nebo nedostatečné
rozhodovací kompetence, podpora a vytvoření podmínek pro systémové změny na
místní úrovni, nedostatečná podpora kvalitního vzdělávání na venkově ze strany
státu. Dalším důležitým faktorem je také současný demografický vývoj spojený
s nedostatkem míst zejména v mateřských školách a zvyšující se potřeby volných
míst ve školách základních. Příčiny problému lze tedy hledat na celostátní, regionální
i místní úrovni.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
MAP bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a
žáků do 15 let. Zejména prostřednictvím podpory spolupráce všech dotčených aktérů
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(mateřské a základní školy, zřizovatelé, organizace věnující se mládeži a další) pro
řešení místně specifických problémů a potřeb, zejména přispívající k:


Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím
začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.



Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.



Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.



Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole.



Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro
rozvoj vzdělávání dětí a žáků, a zlepšení spolupráce s rodiči.



Zohlednění individuálních/specifických potřeb jednotlivých škol

Cílová skupina
Školy a školská zařízení na území ORP ČK (zaměstnanci, děti, žáci a jejich rodiče),
zřizovatelé (obce, Jihočeský kraj), organizace věnující se dětem a mládeži (mateřská
centra, ekocentra, poradny apod.).
Zapojené obce
Obce v území ORP Český Krumlov, které jsou zřizovateli škol a školských zařízení
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem škol a zřizovatelů ke spolupráci
Časový nesoulad zpracování MAP a výzev jednotlivých OP
Místo realizace rozvojové aktivity
Zapojené obce školy v území ORP Český Krumlov (předpoklad zapojení alespoň
70% území ORP)
Území dopadu rozvojové aktivity
Území ORP Český Krumlov s možným přesahem do sousedních ORP (v případě
spádovosti a spolupráce obcí a škol) a potenciálně i přeshraniční dopad (využití MAP
v projektech spolupráce – jazyková gramotnost)
Harmonogram rozvojové aktivity
9/2015 –10/2015 – projednávání se zřizovateli, školami o jejich zapojení, příprava
žádosti o dotaci
01/2016 - 12/2017 – realizace projektu: zpracování MAP
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Zdroje financování
Očekává se výzva v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (srpen/září 2015)
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet zpracovaných dokumentů: 1 MAP
Počet zapojených subjektů: min. 70% obcí jako zřizovatelů škol a školských zařízení
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Jsou dány především pravidly zpracování MAP:
Předpokládá se realizační tým, hlavní manažer, zástupci zřizovatelů, škol a
organizací věnujících se mládeži, veřejnosti (rodičů)
V čem je navrhované řešení inovativní?
Přispěje k efektivnějšímu a rychlejšímu čerpání dotací z příslušných OP
Zvýší absorpční kapacitu území ORP ČK v oblasti školství a vzdělávání
Přispěje k nastartování spolupráce mezi školami
Zlepší přehled škol o možnostech řešení jejich problémů, přístup k informacím
Upevní manažerské kompetence představitelů škol
Umožní školám společně plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP
VVV
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Zpracování MAP je jedním z důležitých kroků jak přispět k rozvoji spolupráce škol a
zajistit potřebné financování navržených aktivit.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Komunitně vedená strategie místního rozvoje (SCLLD) - všechny tři místní akční
skupiny, které působí na území ORP Český Krumlov (tj. MAS Blanský les –
Netolicko, MAS Pomalší a MAS Rozkvět) a v současné době dokončují své strategie,
mají oblast školství a vzdělávání v těchto dokumentech uvedenu jako jednu
z nejdůležitějších priorit
Program rozvoje Jihočeského kraje pro období 2014 – 2020:
Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby
Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj
regionu s důrazem na rozvoj venkova
MAP v kontextu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: Prioritní osa 3 OP VVV je
postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní
a kompetentní učitelé a ředitelé
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt bude mít úzkou spojitost s připravovaným Krajský akčním plánem
Jihočeského kraje.
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Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Bude dán víceméně pravidly výzvy, předpoklad: 01/2016 - 12/2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Informování na stránkách žadatele
Informování na webových stránkách partnerů
Povinná publicita na vzniklém dokumentu
Výroční zprávy škol (informace o realizovaných projektech škol)
Využití dokumentu pro cílení výzev OP
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Projekt 2 – Servis obcím
Iniciátor rozvojové aktivity
Obce a mikroregiony na území ORP Český Krumlov
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
 Zajištění potřebných služeb pro obce a jimi zřizované organizace v území
ORP ČK. Předpokladem je zapojení obcí prostřednictvím mikroregionů.
 Zlepšení absorpční kapacity obcí
 Snížení administrativní náročnosti, úspora nákladů za služby
Jaké jsou příčiny problému?
 Převaha malých obcí s absencí potřebného administrativního aparátu
 Časová a finanční náročnost zajišťovat některé služby samotnými obcemi
 Fungující mikroregiony s poptávkou na zajišťování služeb (výběrová řízení,
dotační poradenství, projektové řízení)
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
 Úspora nákladů obcí za dané služby
 Společné řešení problémů
 Přenos zkušeností
 Podpora realizace projektů spolupráce
Cílová skupina
Obce, mikroregiony a jimi zřizované organizace na území ORP ČK
Zapojené obce
Členské obce mikroregionů na území ORP ČK využívající služby
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem obcí o nabízené služby
Naopak vysoký zájem obcí – časová a kapacitní náročnost
Nízká dotační podpora služeb mikroregionům
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce a mikroregiony v ORP Český Krumlov
Území dopadu rozvojové aktivity
Ve většině případů bude přímo ovlivněno území konkrétní zapojené obce, příp.
mikroregionu (z území ORP Český Krumlov)

17

Harmonogram rozvojové aktivity
Provádění servisu obcím: 1 – 12/2016, následně 2017
Zdroje financování
Grantový program Jihočeského kraje (podmínky pro rok 2016 nejsou známy)
Rozpočty obcí a mikroregionů
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Činnost servisní organizace: počet měsíců: 12
Přehled provedených služeb (dle evidence obcí a mikroregionů)
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Min. 1 manažer odpovídající za servis mikroregionu
V čem je navrhované řešení inovativní?
Komplexní řešení služeb pro obce
Úspora nákladů obcí a mikroregionů
Zvýšení absorpční kapacity území
Společné řešení problémů území (podpora projektů spolupráce)
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Většina obcí na území ORP jsou malé obce, s nedostatečným aparátem pro
individuální řešení svých problémů a potřeb. Existující struktury na území ORP (např.
SO, MAS) tak svými kapacitami mohou přispět ke zlepšení absorpční kapacity obcí,
snížení administrativní náročnosti některých jejich aktivit a úkonů
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Aktualizace rozvojové strategie Podkletí na období 2014 – 2020 – Priorita VI.
Spolupráce
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blanský les – Netolicko na
období 2014 – 2020 – Strategický cíl 2: Místní partnerství
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět na období 2014 –
2020 – Strategický cíl 1: Lidé
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020 – Prioritní osa 3 – Kvalitní
infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti
(Opatření 3.3. Efektivní a pružná veřejná správa, Opatření 3.4. Kvalitní spolupráce a
plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu s důrazem na rozvoj venkova)
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt nemá přímou vazbu na jiné rozvojové aktivity a projekty v území, úzce ale
souvisí s dosavadní činností existujících venkovských struktur (SO, MAS).
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Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
2016 - 2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
webové stránky poskytovatele služby
webové stránky mikroregionu
webové stránky jednotlivých obcí
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Projekt 3 – Pořízení kompostérů
Iniciátor rozvojové aktivity
SO Vltava
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
V současné době většina obcí musí řešit odpovídající zajištění třídění odpadu, jinak
mohou hrozit sankce. Také obyvatelé projevují zájem o pořízení např. biopopelnic.
Projekt tak pomůže v obcích řešit oddělené shromažďování bioodpadů a jejich
následné využití, zkvalitnění nakládání s odpady všeobecně.
Jaké jsou příčiny problému?
Zatím malý zájem obcí o pořizování kompostérů z hlediska finanční zátěže na
rozpočet obcí, ale rostoucí zájem obyvatel o jejich pořízení (v případě příspěvku od
obce).
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Zlepšení třídění odpadu v obcích
Zajištění kvalitního zázemí pro třídění odpadu
Prevence vzniku černých skládek
Naučit obyvatele správně a efektivně třídit a využít odpad
Lepší následné využití bioodpadu
Cílová skupina
Členské obce SO Vltava, obyvatelé zapojených obcí
Zapojené obce
Členské obce SO Vltava, které v rámci projektu kompostéry pořídí
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Pořízení je podmíněno obdržením příspěvku na kompostéry
Místo realizace rozvojové aktivity
Jednotlivé zapojené obce
Území dopadu rozvojové aktivity
Území SO Vltava
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Harmonogram rozvojové aktivity
Příprava projektu (zjištění zájmu, nárok na počty kompostérů)
Podání žádosti o dotaci
Realizace projektu (výběrové řízení na dodávku kompostérů, rozvoz kompostérů do
obcí, publicita projektu)
Vyúčtování
Zdroje financování
OP Životní prostředí, Grantové programy Jihočeského kraje
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet pořízených kompostérů
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Osoba zodpovědná za přípravu a realizaci projektu (statutární zástupce SO nebo
mikroregionem určený zástupce - starosta, příp. zástupce servisní organizace)
V čem je navrhované řešení inovativní?
Přispívá ke zlepšení životního prostředí v obcích
Může vést ke snížení nákladů na svoz odpadu domácností
Naplňování poslání mikroregionu (společné řešení otázek odpadového hospodářství)

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Zatím jen málo obcí na území SO Vltava disponuje kompostéry, příp. pořízené
množství nestačilo na pokrytí potřeb obcí.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020 – Priorita 4 Enviromentální
udržitelnost a soudržnost regionu, Opatření 4.1. Péče o přírodu a krajinu a jejich
šetrné využití
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Nemá
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1 – 12/2016, 2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Internetové stránky obcí, informování občanů ve zpravodajích
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Projekt 4 – Projekt „ Zřízení nové terénní sociální služby pečovatelská služba“

Iniciátor rozvojové aktivity
Obec/ více obcí ve spolupráci s organizací poskytující sociální služby v souladu
s platnými právními předpisy zejména Zákonem o sociálních službách č. 108/2006
Sb. (§ 40 Pečovatelská služba) a podle vyhlášky 505/2006 Sb.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
- nedostupnost služby v místě (bydliště uživatelů služby)
- nízkou dopravní obslužnost v místě (např. doprava uživatelů k lékaři)
- nedostatečnou obchodní síť a dostupnost dalších služeb a vybavenosti
v místě (např. zajištění nákupů ve městě)
- omezený kontakt občanů se společenským prostředím
Jaké jsou příčiny problému?
Demografický profil – stárnutí populace jako celospolečenský trend - a nedostatek
služeb (provozů i poskytovatelů) ve venkovském prostoru (nedostupnost služby
v místě bydliště a blízkém okolí).
Často nejbližší další poskytovatel má dlouhodobě plnou a nedostačující kapacitu
poskytování terénní PS a jeho uživatelé jsou převážně přímo z místa, kde působí;
rozšíření lokality působnosti není pro poskytovatele těchto služeb rentabilní.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
- zavedení poskytování pečovatelské služby pro občany obce v místě (zavedení
nabídky nové služby)
- podpora starších občanů (uživatelů - klientů služby) v jejich soběstačnosti a
samostatnosti
- umožnění samostatného rozhodování starších občanů (uživatelů - klientů
služby) o vlastním životě, prodloužení doby jejich soběstačnosti a životě
v místě (pomoc klientům zajistit základní životní potřeby, pomoc zabezpečit
uživatelům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí)
- podpora obyvatel obcí v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich
zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí
- podpora obyvatel pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a
povinnostech
Cílová skupina
Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, věkovou kategorií jsou dospělí
(18 – 64 let) a senioři (65 a více let).
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Zapojené obce
Model zřízení pečovatelské služby lze aplikovat jak pro 1 obec nebo dopravně
navazující lokalitu více obcí.
Alternativou č.1 je rozšíření lokality působnosti stávajícího poskytovatele sociálních
služeb (stávající poskytovatel pečovatelské služby).
Alternativou č.2 je rozšíření spektra registrovaných sociálních služeb o službu
„pečovatelská služba“ stávajícího poskytovatele sociálních služeb.
Alternativou č.3 je zřízení zcela nové organizace, která se stane poskytovatelem
sociálních služeb.

Potenciální rizika rozvojové aktivity
Klíčové riziko: financování provozu PS
Specifické riziko: pro venkovský prostor - zájem o službu mezi obyvateli (vyšší míra
zvyklosti rodinné a sousedské výpomoci; nižší finanční disponibilita potenciálních
klientů; obavy vpuštění cizích osob do domácnosti

Místo realizace rozvojové aktivity
Model zřízení pečovatelské služby lze aplikovat jak pro 1 obec nebo dopravně
navazující lokalitu více obcí.
Model rozšíření působnosti pečovatelské služby lze aplikovat na dopravně navazující
lokalitu více obcí.

Území dopadu rozvojové aktivity
Území dopadu souvisí s konkrétní lokací poskytovaných služeb.
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Harmonogram rozvojové aktivity
Přípravná fáze – cca ½ - 1 rok, v této fázi je potřeba:
1) ověřit zájem obyvatel o tuto službu
2) vytvořit interní metodiku (standardy) poskytovatele pro poskytování
pečovatelské služby
3) zajištění personálního obsazení provozu dle legislativy (sociální pracovník) a
potřeb potenciálních klientů (pracovníci v přímé péči – pečovatelé/ky): výběr
vhodných zaměstnanců
4) příprava vytvoření zázemí pro PS (kancelář; vozidlo; účetní servis) a
základního vybavení (jídlonosiče, vybavení pro úklid)
5) zaregistrovat pečovatelskou službu na krajském úřadě (ověření naplnění
zákonných povinností poskytovatele služeb dle zákona)
6) zajistit financování provozu PS (při financování dotacemi je potřeba adekvátně
navýšit časové schéma)
Provozní fáze: terénní PS je poskytována (obvykle) ve všední dny v čase 7:30 –
15:30
Rozsah výše uvedených bodů se popisuje řešení Alternativy č. 2 - je zřizována nová
sociální služba stávajícího poskytovatele.
V případě, že se jedná o Alternativu č. 1 - rozšíření lokality působnosti stávajícího
poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby, je doporučený postup:
Přípravná fáze – cca ¼ roku, v této fázi je potřeba:
1) ověřit zájem obyvatel o tuto službu
2) aktualizovat interní metodiku (standardy) poskytovatele pro poskytování
pečovatelské služby v souvislosti s rozšířením lokality působnosti
3) zajištění personálního obsazení provozu dle potřeb potenciálních klientů
(pracovníci v přímé péči – pečovatelé/ky): výběr vhodných zaměstnanců
4) zajištění zázemí pro rozšířenou PS (vozidlo) a základního vybavení
(jídlonosiče, vybavení pro úklid)
5) zaregistrovat rozšíření lokalizace působnosti služby pečovatelské služby na
krajském úřadě
6) zajistit financování provozu PS (při financování dotacemi je potřeba adekvátně
navýšit časové schéma)

Při realizaci Alternativy č. 3 předchází krokům popsaným pro Alternativu č.2, které
budou obdobné, založení vhodné právní formy nové organizace (vzhledem k tomu,
že nelze již dle legislativy založit o.p.s., půjde pravděpodobně s společnost s ručením
odpovědným).
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Zdroje financování
 dotace MPSV/ Krajský úřad – nenárokové zdroje (soutěž)
 příspěvky od obce/obcí – nenárokové zdroje (závisí na rozhodnutí OZ; forma
příspěvku přichází v úvahu u poskytovatele služeb typu nestátní neziskové
organizace)
 služby poskytované na základě smlouvy s obcí/obcemi – nenárokové zdroje
(závisí na rozhodnutí OZ; forma použitelná jak u poskytovatele služeb typu
nestátní neziskové organizace, tak podnikatelského subjektu)
 platby od uživatelů PS - nárokové zdroje (ceník za jednotlivé úkony limitován
státem; cca 25 -32 Kč/15 min)
 dary – nenárokové zdroje (závisí na rozhodnutí dárců)
 dílčí a časově omezená podpora financování mzdových výdajů pracovníků
v sociálních službách (nižší kvalifikační úroveň), kteří nastoupí za podpory ÚP
v rámci nástrojů APZ (aktivní podpory zaměstnanosti)
(pozn.: je nutno zajistit vícezdrojové financování, protože státem povolené placené
úkony resp. jejich cena nedosahují nákladů vynakládaných na jejich provedení)

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
1) počet klientů pečovatelské služby
2) počet úkonů pro klienty pečovatelské služby
Pro snazší orientaci uvádíme také obvyklé Provozní indikátory pečovatelské služby
(definované úkony, sledování provozu):
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy pomoc při zajištění stravy
- zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování
- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
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4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
- donáška vody
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
- velký nákup
- praní a žehlení prádla případně jeho drobné opravy
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení dětí
- doprovázení dospělých
6. Fakultativní činnosti
- zapůjčení jídlonosičů
- přemývání jídlonosičů
- jídelní lístek
- dohled nad dítětem či dospělým, procházky
- úklid společných prostor domu
- úklid chodníku, úklid sněhu
- péče o domácí zvíře
- doprava uživatele motorovým vozidlem
- kopírování

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
1) sociální pracovník (nutná kvalifikace dle zákona o sociálních službách)
2) pracovníci/e v přímé péči (pečovatel/ka) - úvazky v závislosti na počtu
uživatelů
3) účetní (možno jako externí služba)
V čem je navrhované řešení inovativní?
Systematické zvyšování kvality života obyvatel na venkově - podpora a pomoc
občanům zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, v kontaktu se svými
blízkými; co možná nejvíce oddálit pobyt v ústavním zařízení (mimo obce/region,
s omezenou kapacitou, finančně náročné pro klienty) nebo dramatické snížení kvality
života jednotlivého obyvatele z důvodu chybějící sociální služby a pomoci.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Nabídka služby do domácnosti respektující nezávislost, možnost volby, důstojnost a
soukromí osob na venkově.
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Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020 – Prioritní osa 3 – Kvalitní
infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti
Střednědobý plán sociálních služeb Jihočeského kraje
Komunitní plán sociálních služeb ORP Český Krumlov
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blanský les – Netolicko na
období 2014 – 2020
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět na období 2014 –
2020

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Český Krumlov – implementační
dopady plánování v oblasti SS a regionu
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
06/2016 – 12/2018
M1 (2 - 3 měsíce) ověření poptávky mezi obyvateli
M2 (2 - 4 měsíce) rozhodnutí OZ, provozní příprava PS a příprava na registraci
M3 (2 měsíce) registrace PS
M4 (1- 12 měsíců)zajištění provozního financování PS
M5 (2- 4 měsíce) zahájení poskytování PS (výběr zaměstnanců, uzavření smluv
s klienty)
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Bude využit širší marketingový mix:
1) informační letáčky (přímý kontakt s potenciálními klienty, oslovení i
připomínková reklama),
2) plakáty a letáky na úřední desky / obecní vývěsky (oslovení obyvatel obce),
3) webové stránky obce (oslovení obyvatel obce, trvalá informace),
4) webové stránky poskytovatele sociální služby (oslovení potenciálních klientů –
reklama i informace pro uživatele)
5) inzerce ve zpravodajích obce/obcí
6) benefiční akce (koncerty, apod.) – oslovení dárců
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Projekt 5 – Destinační management
Iniciátor rozvojové aktivity
Obec/ více obcí ve spolupráci s lokální organizací destinačního managementu
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
- současné lokální nedostatečné využití potenciálu regionu a eliminace
přesycenosti ve vybraných centrech, snížení nevyváženosti aktivit CR
v regionu
- chybějící finanční nástroje na propagaci regionu
- chybějící systém managementu cestovního ruchu v dílčích lokalitách a
regionální kooperaci
- orientace na podporu udržitelného CR
- snížení vlivu sezónnosti rozšířením nabídky aktivit v regionu a jeho
zviditelnění, vytvoření ucelené mimosezonní nabídky
- zmenšení roztříštěnosti nabídky cestovního ruchu (provazba stávající nabídky
doposud nesourodých produktů/ akcí )
- eliminace dosavadní absence uceleného programu regionálního charakteru
- vytvoření nových marketingových nástrojů, např. prostřednictvím rozšíření
využívání slevových karet a nastavení jejich systémů
- zvýšení využívání místního potenciálu pro CR, řešení zastřešení vzájemné
spolupráce a možností pro síťování
- odstranění problému nekompletní nabídky produktů CR, které by podpořily
vícedenní pobyty návštěvníků, zajištění zpracování nabídky pro různé cílové
skupiny, tvorba nových produktů CR
- odstranění nedostatečné podpory rozvoje CR, zejména mimo hlavní turistická
centra, podpora venkovského cestovního ruchu
- odstranění roztříštěnosti akcí (problém dosavadní nekoordinace termínů a
propagace)
- odstranění problému nedostatečného využívání nových moderních technologií
vč. marketingu, využití potenciálu zavedení lokálních či regionálních
rezervačních systémů, moderních webů a apps
- využití možnosti zavedení lokální klasifikace služeb a zařízení, popř. produktů
(Q); podpora podnikání v CR = podpora politiky kvality
- zajištění propojení a vzájemné komunikace informačních center
- zajištění spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty
- zajištění spolupráce s dalšími agenturami/asociacemi/ krajských DM
- zajištění spolupráce a koordinace mezi veřejným a soukromým sektorem,
mezi obcemi a městy, místními podnikateli, SŠ a VŠ…
- potřeba sjednocení propagace, provazba na hlavní destinace (Český Krumlov)
a tzv. highlights
- vytvoření jasné koncepce propagace
- posílení přeshraniční spolupráce
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-

potenciál DM pro zavedení regionálního vzdělávání pracovníků v CR (místní
průvodci, pracovníci IC)
zavedení systému ověřování zpětné vazby od návštěvníků regionu a jejího
vyhodnocování

Jaké jsou příčiny problému?
- chybějící centrální finanční pobídky i systematizace a legislativa pro regionální
management cestovního ruchu
- chybějící jednotný, společný nebo synchronizovaný přístup obcí k otázce
podpory cestovního ruchu jako vhodného hospodářského odvětví pro venkov
a zdroje zaměstnanosti v místě
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
- zavedení společné propagace regionu a její využití pro rozvoj cestovního
ruchu a zaměstnanosti v cestovním ruchu v místě
- vytvoření lokálního systému kooperace v cestovním ruchu

Cílová skupina
- obce regionu
- obyvatelé regionu
- podnikatelé v cestovním ruchu působící v regionu
- organizace destinačního managementu působící v regionu nebo s organizace
potenciálem stát se DM
- návštěvníci regionu
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Zapojené obce
Model DM (destinačního managementu) předpokládá zapojení obcí tvořících
spádovou lokalitu více obcí s dostatečným potenciálem CR.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
- financování provozu organizace DM
- nastavení vztahů obcí v rámci DM a vzájemné respektování partnerů
- konkurence dalších regionů /DM
Místo realizace rozvojové aktivity
Model DM (destinačního managementu) předpokládá zapojení obcí tvořících
spádovou lokalitu více obcí s dostatečným potenciálem CR – 1) širší oblast Lipensko,
2) venkovské teritorium regionu - vzájemné propojení „vnitřních“ periferních lokalit
(„mezi Prachaticemi, Českým Krumlovem, Hlubokou a Pískem“ )
Území dopadu rozvojové aktivity
Území dopadu souvisí s konkrétní lokací poskytovaných služeb organizace DM a
navázaných kooperací.
Harmonogram rozvojové aktivity
09/2015 - 03/2016: přípravná fáze – zapojování obcí do struktury DM, zpracování
marketingové studie lokality DM, příprava www a kampaně
04/2016 -11/2016: realizace marketingové kampaně „1 turistická sezóna DM“,
vyhodnocení efektů marketingové kampaně; příprava marketingové kampaně „zima
2016-2017“ a „jaro2017“ (nové nabídky pro „mezisezonu“)
12/2016-04/2017: realizace marketingové kampaně „zima 2016-2017“ a její
vyhodnocení, zahájení kampaně „jaro2017“, příprava a zahájení kampaně“léto
2017“…
Zdroje financování
 příspěvky obcí zapojených do systému lokálního DM
 platby za služby DM od poskytovatelů služeb v cestovním ruchu (reklama,
provoz rezervačního systému, zastupování na veletrzích apod.)
(pozn.: je nutno zajistit vícezdrojové financování, vzhledem k mezisektorovému
principu kooperací v oblasti cestovního ruchu)

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
4) funkční organizace DM
1) počet obcí zapojených do kooperace /organizací DM
2) zvýšení návštěvnosti regionu (monitorováno obcemi dle výběru místních
poplatků od ubytovatelů)
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Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
1) 2-3 pracovníci DM zajišťující agendu
2) účetní (možno jako externí služba)
V čem je navrhované řešení inovativní?
Zavedení lokálního managementu přístupem „zdola“ v oblasti, která není
systematicky řešena ze strany státu (dlouhodobě chybějící zákon o cestovním ruchu,
řešení vytváření destinací a organizace DM a jejich financování).
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Systematické zvyšování kvality života obyvatel obcí na venkově – zvyšování
možností zaměstnávání v místě a vytváření podmínek pro podnikání.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020
Strategie rozvoje Svazku Lipenských obcí
Aktualizace rozvojové strategie Podkletí na období 2014 – 2020
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blanský les – Netolicko na
období 2014 – 2020
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět na období 2014 –
2020
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Nepřímá vazba na projekty obcí na podporu turismu (budování drobné turistické
infrastruktury apod.)
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
09/2015
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
- webové stránky zapojených obcí
- webové stránky organizace DM
- promoakce (press-tripy, fam-trippy, účast na veletrzích apod.)
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6. Kontakty
Dokument zpracovali:
Ing. Marta Krejčíčková (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 773 187 564, mail:
krejcickova.mos@gmail.com
Ing. Mirka Machová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 777 655 113, mail:
machova.mos@gmail.com
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7. Přílohy
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Zápis z jednání k Akčnímu plánu
SO ORP Český Krumlov
Datum a čas: 17.6.2015 v 13:00

Přílohy/počet stran: 1/2

Místo jednání: MěÚ Český Krumlov

Zpracovala: Ing. Marta Krejčíčková, KMOS

Shrnutí
z průběhu
jednání

Počet účastníků jednání: 24 osob - zástupců obcí, DSO, základních a mateřských škol
z ORP Český Krumlov, KMOS pro ORP Český Krumlov
Předmět jednání: meziobecní spolupráce v oblasti školství – akční plán
Pracovní zápis: k diskuzi nad nejdůležitějšími otázkami v rámci oblasti školství, které
bude potřeba prioritně řešit v rámci Akčního plánu Meziobecní spolupráce, se
v zasedací místnosti Městského úřadu v Českém Krumlově sešli zástupci většiny škol
zřizovaných městem Český Krumlov, cca jedné třetiny škol zřizovaných dalšími
subjekty v rámci regionu ORP Český Krumlov, zástupci obcí a zástupce DSO Podkletí.
Další cca třetina škol popř. zřizovatelů se zapojila do předběžné ankety na toto téma
připravené projektovým týmem.
Roli facilitátora tohoto jednání naplňovala Koordinátorka meziobecní spolupráce, za
podpory vedoucí Odboru školství MěÚ Č. Krumlov, vedoucí oddělení školství MěÚ Č.
Krumlov a referentky rozvoje a zadávání VZ MěÚ Č. Krumlov.
Schůzka byla svolána ještě v červnu z důvodu plánovaného čerpání dovolených a
průběhu hlavních školních prázdnin; tento krok podpořil bohatou účast na jednání.
V rámci analytické části projektu MOS byla identifikovány potřeby v oblasti
financování investic do škol i provozu, posílení vztahu dětí a rodičů ke škole i podpora
veřejnosti; tyto problémové okruhy byly projednány a potvrzeny na 2. Setkání
zástupců obcí.

Závěry
z jednání

Jako priorita, kterou je potřeba řešit v rámci Akčního plánu Meziobecní spolupráce
pro oblast školství, byla identifikována potřeba přípravy zpracování místního akčního
plánu vzdělávání, který bude zahrnovat návrhy řešení výše uvedených problémů.
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Zápis z jednání k Akčnímu plánu
SO ORP Český Krumlov
Datum a čas: 25.6.2015 v 9:30

Přílohy/počet stran: 2/2

Místo jednání: OÚ Brloh

Zpracoval/a: Ing. Marta Krejčíčková, KMOS a ing.
Mirka Machová, AP MOS

Shrnutí
z průběhu
jednání

Počet účastníků jednání: 17 osob - zástupci 13 obcí, 1 AP MOS pro ORP Český
Krumlov
Předmět jednání: příprava Akčního plánu
Pracovní zápis: Proběhla pracovní diskuze nad nejdůležitějšími otázkami jednotlivých
tématických oblastí, především cestovní ruch, školství a sociální služby, které bude
potřeba prioritně řešit v rámci Akčního plánu Meziobecní spolupráce.
Pro jednotlivé tematické oblasti AP dále diskutovány tyto návrhy řešení: oblast
sociálních služeb: „Vzájemná spolupráce obcí, měst a poskytovatelů služeb na území
SO ORP Český Krumlov při zajišťování sociálních služeb – zřizování nových služeb,
rozšíření působnosti stávajících služeb“; oblast školství: „Vytvoření regionálního
plánu vzdělávání“; „Vytvoření lokální poradenské struktury na úrovni DSO, MAS“;
„Nastartování projektů spolupráce mezi školami“; oblast odpadového hospodářství:
„Spolufinancování odborného poradce pro oblast odpady“; „Společné nákupy
zařízení a vybavení pro zvýšení efektivity sběru a třídění BRKO“; oblast cestovní ruch:
„Efektivní organizace cestovního ruchu – destinační management“, „Sdílené
marketingové nástroje meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu“,
„Zvyšování lokální zaměstnanosti podporou rozvoje cestovního ruchu“, „Rozvoj
podpůrné turistické infrastruktury“, „Přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního
ruchu“. Nový námět nad rámec profilových témat: rámcová oblast meziobecní
spolupráce prostřednictvím „Vytvoření sdílené webové aplikace pro obce“
(potenciálně: prostor pro vzájemné konzultace v různých správních oblastech a
agendě, sdílení a databáze vzorových dokumentů, vzdělávání prostřednictvím elearningu a webinářů, e-aukce a sdílené nákupy, a další).
Některé z uvedených aktivit budou dále analyzovány realizačním týmem a
rozpracovány v připravovaném Akčním plánu a v dalších letech realizovány primárně
na bázi efektivní meziobecní spolupráce.
Dále byla podána informace o průběhu expertního setkání pro oblast školství, které
proběhlo 17.6.2015 v Českém Krumlově.
Roli facilitátora na jednání naplňovala Analytická pracovnice meziobecní spolupráce
(z důvodu účasti KMOS na semináři pořádaném Agenturou pro sociální začleňování
v Praze, které se také týká tématu), za podpory motivujícího starosty a předsedy DSO

37

Podkletí.
Po přestávce následovala ukázka dobré praxe - prohlídka obecního areálu likvidace
bioodpadu, obec Brloh pořídila z dotace mobilní kompostárnu. Starostové shlédli, jak
stroje fungují v praxi, obdrželi základní informace o financování provozu, systému
sběru bioodpadu v obci a diskutovali nad možnou další meziobecní spoluprací na této
konkrétní ukázce (využití kapacit obce Brloh pro okolní obce).
Závěry
z jednání

Potvrzení klíčového tématu CESTOVNÍ RUCH pro pokračování v plánování efektivní
meziobecní spolupráce.
Návrhy pro AP (5) - v oblasti školství: „Vytvoření regionálního plánu vzdělávání“;
„Vytvoření lokální poradenské struktury“; oblast odpadového hospodářství:
„Společné nákupy zařízení a vybavení pro zvýšení efektivity sběru a třídění BRKO“;
oblast cestovní ruch: „Destinační management“; oblast sociálních služeb: „Zajišťování
sociálních služeb – zřizování nových služeb“ .
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Zápis z jednání k Akčnímu plánu
SO ORP Český Krumlov
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Datum a čas: 23.6.2015 v 9:00

Přílohy/počet stran: 1/1

Místo jednání: MěÚ Horní Planá

Zpracovala: Ing. Marta Krejčíčková, KMOS

Shrnutí
z průběhu
jednání

Počet účastníků jednání: 4 osob - zástupců obcí, DSO (Svazek Lipenských obcí),
pracovnice KIC Horní planá -expert v Cestovním ruchu, KMOS pro ORP Český Krumlov
Předmět jednání: příprava Akčního plánu
Pracovní zápis: Proběhla pracovní diskuze nad nejdůležitějšími otázkami jednotlivých
tématických oblastí, především cestovní ruch, školství a sociální služby, které bude
potřeba prioritně řešit v rámci Akčního plánu Meziobecní spolupráce.
Pro jednotlivé tematické oblasti AP dále diskutovány tyto návrhy řešení: oblast
sociálních služeb: „Zřizování nových služeb a rozšíření působnosti stávajících služeb
na bázi meziobecní spolupráce – financování provozu a investic“; oblast školství:
„Nastartování projektů spolupráce mezi školami“, „Přeshraniční spolupráce škol“;
oblast cestovní ruch: „Efektivní organizace cestovního ruchu – destinační
management“, „Sdílené marketingové nástroje meziobecní spolupráce v oblasti
cestovního ruchu“, „Zvyšování lokální zaměstnanosti podporou rozvoje cestovního
ruchu“, „Rozvoj podpůrné turistické infrastruktury“, „Přeshraniční spolupráce
v oblasti cestovního ruchu“, „Tématická turistika“ (např. Pivní stezky, nodric walking,
apod) a „Zimní turistika“ (vyhledání a značení nových tras pro běžkaže, výlety se
sněžnicemi a pod).
Některé z uvedených aktivit budou dále analyzovány realizačním týmem a
rozpracovány v připravovaném Akčním plánu a v dalších letech realizovány primárně
na bázi efektivní meziobecní spolupráce.
Dále byla podána informace o průběhu expertního setkání pro oblast školství, které
proběhlo 17.6.2015 v Českém Krumlově.
Roli facilitátora tohoto jednání naplňovala KMOS, za podpory MS Bc. Jiřího Hůlky.
Schůzka byla svolána z důvodu plánované neúčasti zástupců obcí z části regionu
Lipensko na jednání obcí ORP Český Krumlov dne 25.6.2015 v Brloze (souběh akcí
v daném termínu); cílem jednání bylo zajištění předání informací v této fázi projektu
plošně po regionu ORP (schůzku v Brloze zajišťuje organizačně další motivující
starosta a pracovnice RT).

Závěry
z jednání

Potvrzení klíčového tématu CESTOVNÍ RUCH pro pokračování v plánování efektivní
meziobecní spolupráce.
Návrhy pro AP - v oblasti školství: „Nastavení meziobecní spolupráce v oblasti
společných projektů škol, financovaných z ESIF“; oblast cestovní ruch: „Tématická
turistika“ (diskuze bude pokračovat tak, aby se vyprofilovalo bližší zadání); oblast
sociálních služeb: „Zajišťování sociálních služeb – zřizování nových služeb (organizační
a finanční model pro službu: pečovatelská služba)“ .
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Zápis z jednání k Akčnímu plánu
SO ORP Český Krumlov
Datum a čas: 24.7.2015 v 13hod. a 30.7.2015 v 8 hod.

Přílohy/počet stran: 1/1

Místo jednání: MěÚ Křemže a IC Vyšší Brod

Zpracovala: Ing. Marta Krejčíčková, KMOS

Shrnutí
z průběhu
jednání

Počet účastníků jednání: postupně celkem 7 osob - zástupců obcí a DSO (Svazek
obcí Podkletí, DSO Vyšebrodsko, Svazek Lipenských obcí), pracovnice MAS; a KMOS
pro ORP Český Krumlov
Předmět jednání: příprava Akčního plánu
Pracovní zápis: Proběhla pracovní diskuze nad zpracovaným návrhem projektového
záměru AP – oblast sociální služby: projekt „ Zřízení nové terénní sociální služby pečovatelská služba“, realizace v rámci naplnění PO 1 – Vzájemná spolupráce obcí,
měst a poskytovatelů služeb na území ORP Český Krumlov při zajišťování sociálních
služeb, Cíl 1.2. – Vytvoření finančních podmínek pro zajištění poskytování sociálních a
doprovodných služeb v celém regionu.
Poznámky získané k tomuto projektovému záměru:
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
-

nedostupnost služby v místě (bydliště uživatelů služby)
nízkou dopravní obslužnost v místě (např. doprava uživatelů k lékaři)
nedostatečnou obchodní síť a dostupnost dalších služeb a vybavenosti
v místě (např. zajištění nákupů ve městě)
omezený kontakt občanů se společenským prostředím

Jaké jsou příčiny problému?
Demografický profil – stárnutí populace jako celospolečenský trend - a nedostatek
služeb (provozů i poskytovatelů) ve venkovském prostoru (nedostupnost služby
v místě bydliště a blízkém okolí).
Často nejbližší další poskytovatel má dlouhodobě plnou a nedostačující kapacitu
poskytování terénní PS a jeho uživatelé jsou převážně přímo z místa, kde působí;
rozšíření lokality působnosti není pro poskytovatele těchto služeb rentabilní.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
-

zavedení poskytování pečovatelské služby pro občany obce v místě (zavedení
nabídky nové služby)
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-

-

podpora starších občanů (uživatelů - klientů služby) v jejich soběstačnosti a
samostatnosti
umožnění samostatného rozhodování starších občanů (uživatelů - klientů
služby) o vlastním životě, prodloužení doby jejich soběstačnosti a životě
v místě (pomoc klientům zajistit základní životní potřeby, pomoc zabezpečit
uživatelům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí)
podpora obyvatel obcí v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich
zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí
podpora obyvatel pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a
povinnostech

Cílová skupina
Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, věkovou kategorií jsou dospělí
(18 – 64 let) a senioři (65 a více let).

Potenciální rizika rozvojové aktivity
Klíčové riziko: financování provozu PS
Specifická riziko – pro venkovský prostor: zájem o službu mezi obyvateli (vyšší míra
zvyklosti rodinné a sousedské výpomoci; nižší finanční disponibilita potenciálních
klientů; obavy vpuštění cizích osob do domácnosti

Místo realizace rozvojové aktivity
Model zřízení pečovatelské služby lze aplikovat jak pro 1 obec nebo dopravně
navazující lokalitu více obcí.
Model rozšíření působnosti pečovatelské služby lze aplikovat na dopravně navazující
lokalitu více obcí.
Závěry
z jednání

K připomínkování obcím je rozeslána pracovní verze projektového záměru (obdobně
bude postupováno i s dalšími projektovými záměry zařazovanými do AP), podrobněji
bude dále projednáno na setkání 20.8.2015 ve Vyšším Brodu, přizvány budou místní
a regionální expertky v této oblasti. Modelový projekt bude zpracován ve 3
alternativních variantách, iniciátor rozvojové aktivity: Obec/ více obcí ve spolupráci
s organizací poskytující sociální služby v souladu s platnými právními předpisy
zejména Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (§ 40 Pečovatelská služba) a
podle vyhlášky 505/2006 Sb.
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Zápis z jednání k Akčnímu plánu
SO ORP Český Krumlov
Datum a čas: 20.8.2015 v 9 hod.

Přílohy/počet stran: 1/1

Místo jednání: MěÚ Vyšší Brod

Zpracovala: Ing. Marta Krejčíčková, KMOS

Shrnutí
z průběhu
jednání

Počet účastníků jednání: postupně celkem 6 osob - zástupce Města Vyšší Brod a
sociálního odboru Úřadu města Vyšší Brod, správy Cisterciáckého kláštera ve Vyšším
Brodě, NNO poskytující služby pro rodiny a pracovnice MAS Rozkvět pro oblast
sociálních služeb, školství, turismus a zaměstnanost; a KMOS pro ORP Český Krumlov
Předmět jednání: příprava Akčního plánu, prezentace pracovní 2. verze návrhu
Akčního plánu, diskuze k předloženým návrhům, plán další komunikace, příprava
neformálního setkání zástupců obcí ORP Český Krumlov (09/2015)

Pracovní zápis: Proběhla další pracovní diskuze nad zpracovaným návrhem
projektového záměru AP – oblast sociální služby.
Diskutované téma: Nové zavedení služeb „Aktivizační činnosti pro seniory v DPS a
okolí (okolní obce, další poskytovatelé soc. služeb). Jedná se o aktivity tvůrčího rázu,
především rukodělné a výtvarné. Cílem záměru by bylo především snížení rizika
úpadku kompetencí a motorických schopností seniorů, začlenění seniorů do kolektivu
a omezení jejich soc. vyloučení z důvodu věku, zlepšení životní perspektivy seniorů
(smysluplné naplnění volného času, aktivní stáří). Klíčové aktivity záměru: 1) výběr
vhodného prostoru, 2) úprava prostoru k jeho plnohodnotnému využití , 3) oslovení
případných sponzorů pro zajištění materiálu k realizaci aktivit a získání prostředků na
realizaci aktivit z veřejných zdrojů ; v případě dlouhodobé udržitelnosti – při rozšíření
realizace aktivit a zájmu veřejnosti by bylo optimální provést registraci aktivizačních
činností jako samostatné sociální služby. Odhad finanční náročnosti záměru: náklady
na materiály pro jednotlivé aktivity (cca 50 tis. Kč/rok),
v případě registrace soc. služby náklady na personální zajištění služby (min. 300
tis./rok). Zdůvodnění potřebnosti: zajištění hodnotného způsobu naplňování volného
času seniorů (příp. osob se zdravotním postižením), eliminace rizik jejich izolace od
ostatní seniorské i celospolečenské komunity a snížení dopadu stáří (příp. postižení)
na jejich kompetence a úbytku jejich motorických (příp. i komunikačních) schopností.
Dále rozpracován již dříve diskutovaný záměr „ Rozšíření registrované sociální služby“
– konkrétní rozšíření: pečovatelská služba Města Vyšší Brod, do dalších dopravně
dostupných lokalit (Malšín, Rožmberk nad Vltavou, Horní Dvořiště). Očekávané
přínosy: zvýšení dostupnosti soc. služby i pro jiné lokality, v nichž v současné době
takováto soc. služba není zřízena, zlepšení života seniorů a zdravotně postižených
občanů jakožto potenciálních uživatelů pečovatelské služby. Klíčové aktivity: 1)
Oslovení starostů vybraných (dopravně dostupných) měst a obcí (realizováno květenčervenec 2015), 2) případě zájmu oslovených obcí jednání o parametrech rozšíření
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PS, zejm. o způsobu financování PS (příspěvek okolních obcí na provoz PS).
(V případě zájmu jednotlivých obcí budou tato jednání v kompetenci starostů), 3)
Samotná realizace rozšíření pečovatelské služby; Zvýšení příjmů pečovatelské služby
(úhrady od nových uživatelů, příspěvek obcí, zvýšení čerpání dotací z veřejných
zdrojů). Odhad finanční náročnosti záměru: náklady na dopravu cca 20.000,-- / měs. v
případě zapojení všech oslovených obcí. V případě zvýšení pracovních úvazků
mzdové náklady 25.000,-- až 35.000,-- / měs. (podle navýšení úvazků + v případě
zvýšení úvazku nutno přijmout pracovníka na úklid, který v současné době vykonává
jedna z pracovnic PS. V současné době je PS financována z prostředků Města Vyšší
Brod, z dotace JčK a z dotace MPSV (prostřednictvím kraje). Předpokládané
personální nároky: v současné době 2,5 úvazku pracovníků přímé péče – 2 pracovníci
s plným úvazkem, 1 pracovník s částečným úvazkem. (+ 0,3 úvazku soc. pracovník), v
budoucnu 3-4 pracovníci přímé péče na plný úvazek (+ 0,3 úvazku soc. pracovník).
Dále diskutovány možnosti financování prostřednictvím SCLLD.
Aktivita - Sociální služby a sociální začleňování
A/Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem
č.108/2006 s cílem sociálního začlenění
 Sociálně terapeutické dílny – pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení, cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků prostřednictvím sociálně pracovní terapie
C/ Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec zákona
108/2006
 Aktivizační, asistenční a motivační programy – přispívající k sociálnímu
začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení
Dále možnosti financování prostřednictvím individuálního projektu OP Z:
PO 2 – Sociální začleňování
IP 2.2 – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám,
včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
 Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí
 Aktivizační, asistenční a motivační programy

Závěry
z jednání

Do Akčního plánu pro ORP bude za oblast sociální služby zařazena primárně oblast
rozšíření pečovatelských služeb ve formě modelu s doprovodnou kalkulací realizace
pro Město Vyšší Brod a okolí. Pro reálnou aplikovatelnost aktivit v oblasti sociálních
služeb je potřeba vést konzultaci na příslušném odboru KÚ (zařazení konkrétních
služeb mezi priority v rámci Střednědobého plánu soc.služeb, potenciální možnosti
financování z OP Zaměstnanost a rozpočtu kraje).
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