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

jednání týmu
4. 9. 2014

Program:
Program:
1. Vize a slogan
2. Problémové okruhy, fokusní skupiny
3. Další
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------1. Vize a slogan
Byly doplněny další návrhy na slogan. Z nichž nejvíce se týmu líbí a nastínili to i starostové z Mikroregionu
Slezská Harta: Bruntálsko, region se zlatým srdcem a silou vulkánu.
Slogan se vztahuje k historické těžbě zlata a existenci sopek, zahrnuje tedy Hrubý i Nízký Jeseník, sílu lidí a
spoustu dalších asociací. Dalo by k tomu vytvořit i grafické logo.
2.

Problémové okruhy

Do konce září musí proběhnout tzv. fokusní skupiny, které budou analyzovat problémové okruhy. Každé
fokusní skupiny by se měl zúčastnit jak daný expert, tak motivující starosta.
Podle témat by to mělo být rozděleno následovně:
Fokusní skupina sociální služby – p. Ing. Kudelová
Fokusní skupina odpady a zaměstnanost a podpora podnikání – p. Ing. Mores
Fokusní skupina školství – p. Buťák
Předběžný termín pro oblast školství – 23. 9. 2014 13.00 Městský úřad Bruntál.
Předběžné termíny pro sociální služby – 10. nebo 15. 9. 2014, ještě bude upřesněno.
Zaslat termíny:
Zaměstnanost a odpady.
Pokud budou chtít experti využít zasedaček na Městském úřadě Bruntál, měli by termín dopředu nahlásit
p. Kostkové, která zajistí místnosti.
3.

Další

Prozatím došel jen oponentský posudek k sociálním službám, který vyšel moc dobře.
Do konce září také platí termín pro odevzdání analytické části zaměstnanost a podpora podnikání.
Harmonogram úkolů je následující:
- Do 10. 9. 2014 – zaslat problémové okruhy – zaměstnanost včetně návrhu složení fokusní
skupiny a termínu jednání skupiny p. Metelkové
- Do 18. 9. 2014 – zaslat kompletní analytickou část zaměstnanost p. Metelkové
- Do 30. 9. 2014 – návrh problémových okruhů ověřených ve fokusních skupinách za
všechna témata – zaslat p. Metelkové do 26. 9. 2014.

-

do 31. 10. 2014 popis cílů
do 30. 11. 2014 stanovení indikátorů
do 20. 12. 2014 hotová analytická a návrhová část strategie za všechna témata

Dále je potřeba se pobavit rovněž o nastavení fungování meziobecní spolupráce, zda se vytvoří nový DSO
nebo zda to bude plnit stávající DSO, dále stanovit co bude mít svazek za činnost. K tomu vytvoří SMO
posouzení a následné doporučení.
K tomu je rovněž získat informace od starostů na základě dalšího dotazníku, který vytvořil SMO. Je
vytvořený on-line, takže se dá vyplňovat elektronicky.
Zapsala: 6. 9. 2014 Kostková P.

