Jednání v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“,
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Předmět jednání:

jednání týmu

Termín jednání:

19. 8. 2014

Program:
Program:
1. Vize a slogan
2. Problémové okruhy
3. Termíny a úkoly
4. Další
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------1.

Vize a slogan

V úvodu proběhlo přivítání všech členů a poděkování za účast paní regionální koordinátorce pí
Kováčikové. Informovala členy týmu o aktuálním stavu projektu a nastínila nový úkol pro realizační tým
zpracování vize a sloganu. Informovala také, jak pracují na tomto úkolu další ORP včetně příkladů.
Metelková:
Všichni členové týmu obdrželi prostřednictvím mailu metodiku na zpracování návrhové části souhrnného
dokumentu – na vizi a slogan. Je tedy potřeba dle metodiky za ORP vypracovat vizi a následně slogan.
Vize je formulovaná jako budoucí stav, kterého chceme realizací strategického řízení dosáhnout. Jedná se
o společnou představu, jak by měly obce v území v budoucnu spolupracovat včetně spolupráce ve 4
oblastech meziobecní spolupráce. Z hlediska rozsahu by měla mít několik vět, maximálně však 2 odstavce
viz. metodika.
Prosba o spolupráci v rámci tvorby vize a sloganu šla rovněž v srpnu na všechny obce. Zatím
koordinátorka obdržela návrhy ze 7 obcí (Dětřichov nad Bystřicí, Nové Heřmínovy, Karlovice, Oborná,
Staré Heřmínovy, Staré Město, Křišťanovice). Starostům, kteří se již zapojili svými návrhy, by se určitě
nemělo zapomenout poděkovat.
Všichni členové týmu by se měli také zapojit do tvorby vize a sloganu, včetně zapojení dalších obcí.
Účinnou metodou je tzv. brainstorming (bouře nápadů), která se dá realizovat na dálku, prostřednictvím
mailu, nebo prezenčně ve skupině se zapisovatelem vytvořených návrhů a nápadů.
Koordinátorka zašle souhrnnou celkovou vizi, která má již určitou podobu. Členové se mohou vyjádřit a
případně vizi doplnit.

2.

Problémové okruhy

Dále členové týmu rovněž obdrželi metodiku na zpracování návrhové části souhrnného dokumentu –
problémové okruhy.
Na základě provedených analýz a nástinů opatření je tedy nyní nutné sestavit sadu problémových okruhů,
které budou v souladu s analýzou. Problémové okruhy budou navrženy jednotlivými analytiky a ověřeny
v tzv. fokusní skupině. Ta by měla být složena z 5-8 osob, odborné veřejnosti na dané téma, její členové
povedou společnou strukturovanou diskuzi na určené téma.

Problémové okruhy se budou zpracovávat ve všech 4 tématech zvlášť. Motivující starostové by se rovněž
účastnili těchto fokusních skupin, každý za určené téma. Postupovat by se mělo podle metodiky, která je
podrobně zpracována SMO.

3.

Termíny a úkoly

31. 8. 2014 – zpracování vize a sloganu
na slogan lze mít trochu déle času, tak aby se neuspěchal a aby skutečně vystihoval budoucí stav
spolupráce obcí v regionu, tak abychom táhli za jeden provaz.
O: Všichni členové realizačního týmu
31. 8. 2014 – zpracování 80 % analytické části za volitelné téma- zaměstnanost a podpora podnikání, je
ale potřeba poslat zpracovanou část koordinátorce pí Metelkové ještě dříve, tak aby to stihla zkontrolovat
a nahrát do systému. Pan Šarman slíbil analytickou část poslat do středy 20. 8. 2014.
O: p. Šarman
31. 8. 2014 – zpracování návrhu problémových okruhů
O: jednotliví analytici zaslat mailem koordinátorce
30. 9. 2014 – zpracování celé analytická část za volitelné téma - zaměstnanost a podpora podnikání
O: p. Šarman
30. 9. 2014 – zpracování problémových okruhů za jednotlivá témata finální verze
O: jednotliví analytici

4.

Další

Pan Šarman informoval o aktuálním stavu volitelného tématu zaměstnanost a podpora podnikání.
V jednotlivých obcích plánuje tzv. kulaté stoly s místními podnikateli. Jednotlivým starostům byl také
zaslán dotazník k danému tématu.
Motivující starosta p. Mores informoval o plánované schůzce DSO Mikroregionu Slezská Harta, která se
uskuteční 21. 8. 2014. Koordinátorka požádala p. Morese, zda by se spolu s pí Kostkovou mohly rovněž
zasedání zúčastnit, s tím, že by obce požádaly o vyplnění dotazníku – „servis samosprávám“ realizované
v rámci projektu meziobecní spolupráce. P. Mores souhlasil.
O dalším termínu schůzky budou členové týmu dopředu informováni.

Zapsala: 22. 8. 2014 Kostková Petra

