PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

Název indikátoru

současný stav

nový stav

Problémový okruh 1 - Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost
CÍL 1.1
opatření

Snížení nezaměstnanosti
- 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, MSH, ER Praděd, OHK, starosty obcí ORP, vládou, vládním zmocněncem a PSP ČR

1.1.1 PRŮMĚRNÝ PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB V ORP
1.1.2 PRŮMĚRNÁ DÉLKA EVIDENCE UOZ, MEDIÁN
1.1.3 POČET SUBJEKTŮ SE ZJIŠTĚNOU EKONOMICKOU AKTIVITOU
1.1.4 POČET A FINANČNÍ OBJEM ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
1.1.5 KUPNÍ SÍLA V REGIONU VE SROVNÁNÍ S ČR A MSK
1.1.6 PRŮMĚRNÁ MZDA V ORP VE SROVNÁNÍ S PRŮMĚREM ČR A MSK
1.2.1 OBJEM SOUKROMÝCH INVESTIC V RÁMCI ZÓNY
1.2.2 POČET PODPOŘENÝCH PODNIKATELŮ V RÁMCI ZÓNY
1.2.3 PRŮMĚRNÁ MZDA ZAMĚSTNANCŮ V ZÓNĚ
1.2.4 SROVNÁNÍ HDP NA ÚROVNI ORP
1.2.3 PODÍL OBJEMU INVESTIC OBCÍ NA VZNIKU (PŘÍPRAVĚ) PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

CÍL 1.2
opatření

Vytvoření průmyslové zóny
- pověření pracovníka odpovědného za komunikaci zejména s MSK, Czechinvestem a MPO
- stanovení přípravného a realizačního týmu
- stanovení ideálního provozního modelu

CÍL 2.1
opatření

Zvýšení podílu vzdělaných lidí a odborníků v populaci ORP
- 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)
Zastavení negativní migrace absolventů místních SŠ (podnikatelský inkubátor)
- 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) - poradenství, marketing, vzdělávání...

2.1.1 POČET VŠ A SŠ VZDĚLANÝCH LIDÍ V ORP (ZEJM. U KLÍČOVÝCH OBORŮ)
2.1.2 MÍRA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOL V RÁMCI ORP
2.1.3 SALDO OBYVATEL MIGRUJÍCÍCH ZA PRACÍ

ŠKOLSTVÍ

Název indikátoru

13,6
853
108,29

9
400
130

84,1

100

0
0
0

700
700
35000

Problémový okruh 2 - Nízká vzdělanostní úroveň populace

CÍL 2.2
opatření

2.2.1 POČET INKUBOVANÝCH PROJEKTŮ A JEJICH FINANČNÍ HODNOTA
2.2.2 PROCENTO ZVÝŠENÍ OBRATU PODPOROVANÝCH EXISTUJÍCÍCH FIREM
2.2.3 OBJEM NOVÝCH INVESTIC V REGIONU U PODPOROVANÝCH FIREM
2.2.4 POČET PODPOŘENÝCH ZAMĚSNTANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PŘES PROJEKT ABSOLVENTSKÉ PRAXE

současný stav

nový stav

Problémový okruh 1 - Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol
CÍL 1.1
opatření

CÍL 1.2
opatření

CÍL 1.3
opatření

Zavedení školských obvodů spádových škol
- osvěta a cílená metodická pomoc pro zřizovatele ze strany zástupců ORP
- zpracování návrhu dohody několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více škol
- úprava kapacit škol a školských zařízení
- uzavření dohody více obcí o společném školském obvodu
- stanovení příslušné části školského obvodu obecně závaznou vyhláškou
- intenzivní spolupráce neúplných ZŠ s navazujícícm II. stupněm příslušné ZŠ
- vhodná motivace rodičů při výběru školy pro své dítě (např.: příspěvek od obce na dopravu, stravné, ŠD...)
Podpora vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- včasné diagnostikování dětí
- spolupráce škol s PPP, SPC, aj...
- zpracování návrhu žádosti o udělení souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagooga
- zpracování návrhu smlouvy pro asistenta pedagoga po udělení souhlasu KÚ se zřízením funkce asistenta pedagoga
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti péče o tyto děti/žáky
- vytvoření vhodného prostředí pro vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (bezbariérovost, vybavení
- vyvinout tlak na fakulty VŠ (nejlépe Olomouc, Ostrava) zařadit do studijních programů obor učitele I. a II. stupně v kombinaci
- vyvinout iniciativu ze strany zřizovatelů, ORP a KÚ na 100% finanční zajištění asistentů pedagoga
Vytvoření pozice regionálního projektového manažera pro oblast školství
- zpracování variant řešení pro vytvoření pracovní pozice regionálního projektového manažera pro oblast školství
- zajištění finančních prostředků potřebných k zabezpečení této pracovní pozice (plat, zázemí, ...)
- stanovení právního postavení pracovníka - projektového manažera
- výběrové řízení na pozici projektového manažera se znalostmi místních podmínek školské problematiky
- návrhy záměrů ze strany škol, školských zařízení a obcí
- spolupráce škol a školských zařízení, obcí při zpracovávání vhodných záměrů
- realizace projektové činnosti

1.1.1 POČET UZAVŘENÝCH DOHOD O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU1SPÁDOVÉ ŠKOLY5
1.1.2 VYMEZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ ŠKOLSKÝCH OBVODŮ OZV
1
5
1.1.3 NAPLNĚNOST KAPACITY ZŠ
51
70

1.2.1 POČET DĚTÍ/ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAŘAZENÝCH DO38
BĚŽNÝCH TŘÍD MŠ/ZŠ
50
1.2.2 POČET ASISTENTŮ PEDAGOGA
6,3
8
1.2.3 VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZABEZPEČENÍ FUNKCE ASISTENTA PEDAGOGA
94311
120000

1.3.1 POČET ŠKOL ZAPOJENÝCH DO PROJEKTOVÉ ČINNOSTI
1.3.2 POČET REGIONÁLNÍCH PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ

18
0

25
1

2.1.1 POČET ZŘIZOVANÝCH KURZŮ PRO ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ

0

1

Problémový okruh 2 - Nedostatek regionální identity
CÍL 2.1
opatření

Organizace kurzu pro získání základního vzdělání
- vytipování vhodné ZŠ

CÍL 2.2
opatření

CÍL 2.3
opatření

- projednání organizování kurzu se ZŠ a KÚ
- návrh a schválení podmínek organizovaní kurzu
- vydání rozhodnutí ředitele o organizování kurzu
- zapojení do vhodných ozvojových programů
- medializace kurzu v regionálním tisku, webech škol a obcí
Podpora funkce komunitních škol/zavádění principů komunitních škol
- návrh a shválení právní formy komunitní školy (KŠ),
- stanovení provozních podmínek KŠ
- návrh a realizace vhodného obsahu činnosti KŠ
- rozvoj a spolupráce se sociálními partnery, zapojení dalších organizací, spolků, firem
- zapojení do života školy i obce nejširší spektrum obyvatel obce
- medializace KŠ v regionálním tisku, webech škol a obcí
Otevřené školy - zdroj nápadů a spolupráce
- analýza finančních prostředků nutných k provozování záměru "otevřené školy"
- navázání a rozvoj partnerství škol při pravidelém setkávání (málotřídky, úplné ZŠ, SŠ)
- zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
- zvyšování kvality moderních metod vzdělávání (výměnné stáže, burzy nápadů, aj...)
- podpora managementu škol jako klíčových osob pro rozvoj školy
- definování společných projektů, akcí, spolupráce i přeshraniční spolupráce (např. výroba regionálních učebních pomůcek...)
- zapojení žáků do činností škol i obcí (např. zřízením žákovského parlamentu)
- tvorba regionálních webových prezentací
- medializace v regionálním tisku, webech škola obcí

2.2.1 POČET KOMUNITNÍCH ŠKOL
1
2.2.2 POČET AKCÍ POŘÁDANÝCH KOMUNITNÍ ŠKOLOU/ŠKOLAMI SE ZAVEDENÝMI PRINCIPY
1 KŠ

3
5

2.3.1 POČET SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL
2.3.2 POČET ŠKOLNÍCH PARLAMENTŮ

15
3

SOCIÁLNÍ OBLAST
CÍL 1.1
opatření

Název indikátoru

8
1

současný stav

nový stav

Problémový okruh 1 - Komunitní plánování sociálních služeb nepokrývá celé území ORP
Vytvořit střednědobý plán sociálních služeb pro území ORP Bruntál na 4 roky

1.1.1. POČET OBCÍ ZAPOJENÝCH DO KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ORP BRUNTÁL
0
22
- vytvoření pracovní skupiny
1.1.2. SCHVÁLENÝ DOKUMENT „STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ÚZEMÍ 0ORP“ NA OBDOBÍ80
4 LET
- zpracování návrhu na financování procesu
- vzdělávací seminář pro starosty
- porovnání časové působnosti stávajících plánů sociálních služeb v území ORP a zahájení procesu v návaznosti na jejich ukončení
- schválení zastupitelstvy obcí - zapojení obce do procesu KPSS na území ORP
- sdružení prostředků minimálně na financování koordinátora, zajištění jeho prostorového zázemí a vybavení
- zpracování organizační struktury KPSS, jednacího řádu, sestavení manažerské skupiny a pracovních skupin
- zpracování analytické části Střednědobého plánu sociálních služeb ORP Bruntál
- zpracování návrhové části Střednědobého plánu sociálních služeb ORP Bruntál, jeho připomínkování obcemi, kompletace a tisk

Cíl 1.2

Vytvoření jednotného informačního systému sociálních služeb pro území ORP

opatření

- vytvoření pracovní skupiny KPSS pro tvorbu jednotného informačního systému (JIS)

1.2.1 DOKUMENT „Jednotný informační systém sociálních služeb pro území ORP Bruntál“ (dále JIS)
0

1

2.1.1. Smlouva o sdružení finančních prostředků

80

- zpracování návrhu jednotného informačního systému (JIS)
- zpracování návrhu financování procesu
- schválení v zastupitelstvech obcí
- sdružení prostředků na financování provozu webových stránek s vyhledavačem služby, tisk katalogu pro celé území ORP

Problémový okruh 2 - Nízká finanční spoluúčast obcí ORP na financování sociálních služeb
Cíl 2.1
Vytvořit systém financování sociálních služeb na území ORP
opatření

0

- vytvoření pracovní skupiny KPSS pro tvorbu systému financování sociálních služeb
- zpracování podrobné analýzy současného stavu financování a podpory sociálních služeb jednotlivých obcí
- zpracování návrhu na systém financování pro celé území ORP s variantními řešeními
- schválení vybrané varianty systému financování sociálních služeb na území ORP v zastupitelstvech
- sdružení prostředků na financování sociálních služeb

Problémový okruh 3 - Stárnutí populace a nedostatečné zajištění seniorů terénními službami
Cíl 3.1
Rozšířit místní a časovou dostupnost pečovatelské služby a osobní asistence
opatření

- provést aktuální analýzu poptávky v obcích

3.1.1 ROZŠÍŘENÍ REGISTRACE POSKYTOVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY A OSOBNÍ ASISTENCE
0

2

- provést finanční analýzu a ekonomickou rozvahu rozšiřování kapacit v jednotlivých letech
- stanovit v rámci ORP priority dle místa i časové dostupnosti a vytvořit akční plán rozšiřování kapacit na 4 roky
- schválit plán rozšiřování kapacit
- realizovat postupně poptávková řízení na registrovaného poskytovatele s historií
- rozšíření registrace vybraného poskytovatele

Cíl 3.2

Zřídit terénní odlehčovací službu a tísňovou péči

3.2.1 REGISTRACE ODLEHČOVACÍ SLUŽBY A TÍSŇOVÉ PÉČE

0

2

-provést aktuální analýzu 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
- provést finanční analýzu a ekonomickou rozvahu zřízení služeb v jednotlivých letech
- schválit plán rozvoje nových terénních služeb
- realizovat postupně poptávková řízení na registrovaného poskytovatele s historií
- rozšíření registrace vybraného poskytovatele

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Název indikátoru

současný stav

nový stav

Problémový okruh 1 - Existence černých skládek
CÍL 1.1
opatření

Cíl 1.2

Cíl 1.3

Vybudování nových sběrných míst (sběrných dvorů)
- definování potřebných nových sběrných míst/dvorů s ohledem na jejich dostupnost pro obyvatele
- definování potřebných kapacit míst a vymezení druhu odpadů
- příprava záměrů jednotlivých obcí do společné dokumentace
- podání žádosti o dotaci
- výběrové řízení na dodavatele, realizace
- zpracování návrhu žádosti o udělení souhlasu pro zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů
- personální zajištění
Informovanost obyvatel
- návrh opatření k zajištění informovanosti obyvatel
- analýza finančních nákladů navrhovaných opatření
- zajištění finančních zdrojů
- zajištění dodavatele, realizace
Zapojení soukromých subjektů do systému sběru odpadů
- úprava obecně závazných vyhlášek obcí
- schválení zastupitelstvy obcí
- kontrola dodržování OZV

1.1.1 POČET SBĚRNÝCH DVORŮ

2

5

1.2.1 POČET PROPAGACÍ ZPŮSOBŮ LIKVIDACE ODPADŮ

0

36

1.3.1 POČET ZAPOJENÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ

0

50%

2

9

Problémový okruh 2 - Zvyšující se náklady na likvidaci odpadů
Cíl 2.1

Cíl 2.2

Cíl 2.3

Snížení množství produkovaného odpadu
2.1.1 MNOŽSTVÍ SEPAROVANÉHO ODPADU
- variantní zpracování řešení systému vedoucího ke snížení produkce odpadů v obcích – inteligentní systém nakládání s odpady
- analýza finančních nákladů variant řešení vedoucích ke snížení produkce odpadů
- schválení obcemi, příprava záměru
- zajištění finančních zdrojů
- výběr dodavatele
- úprava OZV obcí
- personální zajištění, zavedení systému
Snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu
2.2.1 POČET ZAŘÍZENÍ K LIKVIDACI BIOODPADU
- návrh umístění kompostáren a sběrných míst pro bioodpad v obcích dle odpovídající dostupnosti, dohoda obcí
- návrh pořízení kompostérů pro domácnosti
- nastavení odpovídajících kapacit
- Finanční analýza navrhovaného řešení
- příprava záměru
- Zajištění finančních prostředků
- výběr dodavatele, realizace
- Schválení zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů
- peronální zajištění
Rozšíření sítě pro zpětný odběr
2.3.1 POČET MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU ODPADŮ
- návrh řešení
- analýza finančních nákladů
- zajištění finančních zdrojů

- získání prostor a jejich případná úprava
- získání smluvního odběratele pro zpětný odběr
- úprava a schválení OZV
- personální zajištění

