ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS

ŠKOLSTVÍ

Téma

Problémový
okruh

Neefektivní
(nedostatečná)
naplněnost
obecních škol

Cíl

Opatření

analýzy:
počtu dětí narozených v obci
Cíl 1.1 Zavedení školských
počtu dětí dojíždějících mimo svou obec
obvodů spádových škol
výdajů jednotlivých obcí
varianty:
Gestor cíle:
řešení pro snížení nákladů obcím
Město Bruntál - Vladimír Jedlička
motivačních opatření pro rodiče
Spolupráce:
školských obvodů
Odbor školství ORP, obce
- úpravy kapacit škol a školských zařízení
- dohody obcí o vytvoření společného školského obvodu
- spolupráce neúplných ZŠ s navazujícím II. stupněm ZŠ
- osvěta a metodická pomoc ORP
analýzy:
počtu dětí potřebujících AP
Cíl 1.2 Podpora vzdělávání
nákladů na AP a školního psychologa
dětí/žáků se speciálními
- varianty financování
vzdělávacími potřebami
- zajištění finančních zdrojů
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti péče o tyto děti/žáky

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001.

Nedostatek
regionální
identity

Cíl 1.3 Vytvoření pozice
regionálního projektového
manažera pro oblast školství

- analýza finančních nákladů
- zajištění finančních zdrojů
- varianty řešení pro vytvoření pracovní pozice
- zpracování vhodných záměrů škol
- realizace projektové činnosti

Cíl 2.1 Organizace kurzu pro
získání základního vzdělání

- analýzy: počtu obyvatel v území ORP bez základního vzdělání, finančních nároků
- varianty: financování
- rozhodnutí ředitele školy o organizování kurzu pro doplnění základního vzdělání
- medializace kurzu v regionálním tisku, webech škol a obcí

Cíl 2.2 Podpora funkce
komunitních škol/zavádění
principů komunitních škol

- analýzy: škol, financí
- návrh a stanovení provozních podmínek KŠ, vhodných obsahů činnosti KŠ
- zavedení principů komunitní školy
- medializace KŠ v regionálním tisku, webech škol a obcí

Cíl 2.3 Otevřené školy – zdroj
nápadů a spolupráce

- pravidelné setkávání škol i zřizovatelů
- dohoda nad rolí zřizovatelů škol a rolí škol v obcích
- definování společných projektů, akcí, spolupráce i příhraniční
- zřízení žákovského parlamentu
- tvorba regionální webové prezentace
- medializace v regionálním tisku, webech škol a obcí
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Komunitní
plánování
sociálních služeb
nepokrývá celé
území ORP

Cíl 1.1 Vytvořit střednědobý
plán sociálních služeb pro území
ORP Bruntál na 4 roky

- vytvoření koordinační skupiny
- vzdělávací seminář pro starosty
- schválení zapojení obcí do procesu KPSS na území ORP v zastupitelstvech
- zpracování projektu na financování procesu
- zpracování analytické části Střednědobého plánu sociálních služeb ORP
- zpracování návrhové části Střednědobého plánu sociálních služeb ORP
- připomínkování a schválení obcemi, kompletace a tisk

Cíl 1.2 Vytvořit jednotný
informační systém sociálních
služeb pro území ORP

- zpracování návrhu jednotného informačního systému (JIS)
- návrh financování celého procesu
- schválení v zastupitelstvech obcí včetně smlouvy o partnerství při jeho realizaci
- sdružení prostředků na financování JIS s vyhledavačem služby
- tisk katalogu pro celé území ORP

Nízká finanční
spoluúčast obcí Cíl 2.1 Vytvořit systém
ORP na
financování sociálních služeb na
financování
území ORP
sociálních služeb

Stárnutí
populace a
nedostatečné
zajištění seniorů
terénními
službami

Cíl 3.1 Rozšířit místní a časovou
dostupnost pečovatelské služby
a osobní asistence

Cíl 3.2 Zřídit terénní odlehčovací
službu a tísňovou péči

- analýza současného stavu financování a podpory sociálních služeb jednotlivých obcí
- návrh systému financování pro území ORP s variantními řešeními (roční a víceleté)
- schválení v zastupitelstvech včetně smlouvy o partnerství (resp. smlouvy o sdružení
prostředků)
- vytvoření a schválení plánu rozšiřování kapacit
- analýza poptávky na obcích v kontextu s plánováním zvyšování kapacit bytů zvláštního
určení a také jejich finanční spoluúčasti
- finanční analýza a ekonomická rozvaha rozšiřování kapacit v jednotlivých letech
- stanovení priorit dle místa i časové dostupnosti a vytvořit akční plán rozšiřování
kapacit na 4 roky
- realizace poptávková řízení na registrovaného poskytovatele s historií
- rozšíření registrace vybraného poskytovatele
- finanční analýza a ekonomická rozvaha zřízení služeb v jednotlivých letech
- analýza poptávky na obcích v kontextu jejich finanční spoluúčasti
- stanovit v rámci ORP priority dle aktuální potřebnosti a vytvořit akční plán zřízení
služeb na 4 roky schválit plán rozvoje nových terénních služeb
- poptávková řízení na registrovaného poskytovatele s historií
- rozšíření registrace vybraného poskytovatele
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Cíl 1.1 Vybudování nových
sběrných dvorů či míst
Existence
černých skládek
Cíl 1.2 Informovanost obyvatel

ODPADY

Cíl 1.3 Zapojení podnikajících
fyzických osob do systému
sběru odpadů

Cíl 2.1 Zvýšení množství
separovaného odpadu a
optimalizace umístění a
množství nádob
Zvyšující se
náklady na
nakládání s
odpady

Cíl 2.2 Domácí kompostování

Cíl 2.3 Rozšíření sítě pro zpětný
odběr odpadů

- definování potřebných sběrných míst/dvorů
- definování potřebných kapacit a vymezení druhu odpadů
- analýza finančních nákladů, zajištění finančních zdrojů
- příprava záměrů jednotlivých obcí do společného projektu
- výběrové řízení na dodavatele, realizace, personální zajištění
- zpracování žádosti o udělení souhlasu pro zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů
- návrh opatření k zajištění informovanosti obyvatel (webové stránky, plakáty, kampaně,
veřejné diskuse např. formou sociálních sítí atd.)
- analýza finančních nákladů navrhovaných opatření
- zajištění finančních zdrojů, zajištění dodavatele, realizace
- úprava obecně závazných vyhlášek obcí
- schválení zastupitelstvy obcí OZV
- kontrola dodržování OZV
- variantní zpracování řešení systému vedoucího ke snížení nákladů na nakládání
s odpady
- analýza finančních nákladů variant
- zajištění finančních zdrojů
- výběr dodavatele
- úprava OZV obcí
- personální zajištění
- zavedení systému
- návrh pořízení kompostérů pro domácnosti, dohoda obcí
- nastavení odpovídajících kapacit
- zajištění finančních prostředků
- výběr dodavatele, realizace
- návrh řešení, analýza finančních nákladů
- zajištění finančních zdrojů
- úprava OZV, schválení OZV zastupitelstvy
- získání prostor a jejich případná úprava
- personální zajištěn
- získání smluvního odběratele pro zpětný odběr realizace
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PODNIKÁNÍ ZAMĚSTNANOST

Cíl 1.1 Vytvořit koordinační
jednotku v ORP
Vysoká
dlouhodobá
nezaměstnanost
Cíl1.2 Vybudovat průmyslovou
zónu

Cíl 2.1 Provázat vzdělávání ve
školách s potřebami trhu práce

Nízká
vzdělanostní
úroveň populace
Cíl 2.2 Vytvořit podnikatelský
inkubátor

- vytvoření týmu pro komunikaci mezi soukromou sférou, ORP a samosprávou
- vytvoření týmu pro aktivní sledování dotačních titulů pro samosprávu i soukromníky
v ORP
- propojení obou týmů s MAS, DSO, ER Praděd, OHK, starosty obcí ORP, vládou, vládním
zmocněncem a PSP ČR
- ustavení přípravného a realizačního týmu
- pověření pracovníka odpovědného za komunikaci zejména s MSK, Czechinvestem a
MPO
- variantní návrh umístění a potřebného vybavení
- variantní návrh ideálního provozního modelu a jeho schválení
- zajištění financování
- výběr dodavatele, realizace
propagace regionu, coby místa vhodného pro život (a práci)
vytvoření edukační mapy na úrovni ÚP, vzdělávací instituce a podniky
průběžné semináře na 2. st. ZŠ na téma volby povolání a vhodného vzdělání
zapojení vedení ZŠ do problematiky volby povolání jejich žáků
iniciace a udržování pravidelné komunikace mezi SŠ a podniky v regionu (příp.
částečná úprava studijních plánů)
- sestavení přípravného a realizačního týmu
- výběr objektu a jeho přizpůsobení potřebám
- zajištění "podnikatelského" modelu pro zajištění financování provozu bez závislosti na
veřejných zdrojích
- navázání kontaktu s akademickou sférou (VŠ, VÚ, centra pro transfer technologií) a
soukromou v ORP a okolí
- navázání na odbornou veřejnost (konzultanti, klastry...)
- sestavení programů podpory (startup / začínající podnik / fungující podnik)
- podpora řemeslníků v ORP (nových i stávajících) v oblasti poradenství, marketing,
vzdělávání
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