SOCIÁLNÍ SLUŽBY
→ Potřeby:
 hospicová péče (finančně náročné pro provozovatele, náročné zajištění
zaměstnanců) „Pojízdný hospic – hrazeno pojišťovnou,
 denní stacionáře, odlehčovací služby
 poradenské služby, aktivizační
→ trend terénních služeb
→ Asistenční péče v domácnostech – nízká poptávka z důvodu vysokých cen služeb
→ V Bruntále je již v současnosti zavedená práce s ohroženými osobami na trhu práce:
Liga Bruntál o.s. „sociální podnikání – úklid veřejných prostor“ v rámci Technických služeb
→ Sociální bydlení
→ Rekonstrukce infrastruktury
→ Komunitní plánování v malých obcích
BEZPEČNOST
→ malé obce mají problém s dostupností policie
→ „dobrovolnická policie pro více obcí“
ZDRAVOTNICTVÍ
→ nedostatek odborných lékařů v obcích
→ „společná marketingová podpora“
→ Potřeby – přizpůsobení prostor pro zavedení služby
→
ŠKOLSTVÍ
→ Kapacita je dostatečná
→ stále nutná propagace technického vzdělávání, podpora motivace vzdělávání v technických
oborech
→ volnočasové aktivity na školách „Systémové opatření pro celé území MAS“
 lidský fond nadšenců pro volnočasové aktivity zastřešující MAS – vyhledávat,
aktivizovat, vytvářet podmínky
 „technika hrou“ – nezájem v případě zpoplatnění – FINANCE NA PROVOZ
 Sportovní kluby „MAS liga ve florbale“
→ Malé obce bojují o počty žáků – podpora vybavenosti škol pro konkurenceschopnost
s městskými školami „typizovaný projekt na vybavenost škol – šablona, včetně proškolení
pedagogů na obsluhu“
→ Problém sehnat učitele na vesnické školy
→ Radnice doplácejí mzdové prostředky učitelů – zcela nevyřeší reforma školství
→ Na bedrech obce – udržet technický stav budovy i zaměstnanost pedag. Sboru
→ Nedostatek financí na předfinancování dotačně podpořených projektů
→ „Osvěta pro starosty“ – uvědomění si roli školy, hl. malotřídek – pro podporu ze strany
zřizovatele – hlavně po volbách „seminář, jak podpořit vlastní školu“

→ zajistit podmínky pro pedagogický sbor – vzdělávací projekty jsou problém absence volných
kapacit učitelů
→ vzdělávací projekty MAS – „práce s problémovými dětmi“ včetně „zajištění osobních
asistentů“ do tříd (jak pro děti nadprůměrné, tak slabší)
PODPORA TRADIC v obcích
„ Lidé lidem“ – vzdělávání v oblasti tradičních řemesel
„Škola jako komunitní centrum obce“ – navázání aktivit na školský program, využití i jinými CS
„v rámci MAS zajištění technického vybavení pro kulturně společenské akce, např. formou sociálního
podnikání“
BYDLENÍ
→ Sociální bydlení – Ne výstavba nových bytů, ale rekonstrukce stávajících budov
→ Problém s obsazeností, vysoké ceny nájmů pro konečného uživatele
→ Opuštěné budovy, objekty, včetně pozemků – urbanistické řešení prostřednictvím MAS pomoc menším obcím
→ Chátrající objekty vizuálně znehodnocující vzhled obcí – obce mají zájem je samy zbourat, ale
je zde problém s vlastníky (zástavy v bankách, aj.) – demoliční výměr ze strany stavebního
úřadu
CYKLODOPRAVA
Koordinace MAS – „síť cyklostezek“ (nevyužívaná trať Malé Morávky, okolo Slezské Harty) včetně
navázání doprovodné infrastruktury (zaměstnanost, doprava, bezpečnost)
„MAS jako aktivátor myšlenky“ – ochota ke spolupráci, finance např. na projektovou dokumentaci
Cyklotrasy pro dostupnost do zaměstnání.
Problém s majetkoprávními vztahy.
„síť skiareálů v rámci jednoho skipasu“

DOPRAVA
→
→
→
→

Problém dostupnosti mezi obcemi
Technický stav komunikací II. a III. tříd
Obnova místních komunikací
Bezpečnost – hl. malé obce (nedostatečné), navíc problém s profinancováním, zajištění
stavebních povolení, vlastnické vztahy
→ MAS – sjednotit obce, společně získávat shodu na vyšších místech

PRÁCE
Zemědělci – zneužívání dotací, není potřeba podporovat, špatná spolupráce
→ zvyšující se počet včelařů, v území chov dobytka, pěstování řepky olejné
→ nezájem ze strany současných zemědělců pro podporu místní produkce
Podpora začínajících podnikatelů - Podnikatelské inkubátory
→ obory nižší úrovně (řemeslné)
→ podpora metodická, právní, účetnictví, prostory (včetně malých výrobních), nutná koordinace
→ sdílení administrativy, e-shop (neorientovat se pouze na místní trh, rozvinout neregionální
dosah), aj.
→ doložena poptávka absolventů po podnikání – nutno motivovat stážemi v zahraničí, příklady
dobré praxe
Systematická podpora vyhledávání investorů (menší, na území není zájem o velkého investora)
→ centrálně pro celé území, koordinace MAS
→ pasportizace a inventarizace ploch k podnikání (podrobné), náležitá propagace (společná
webová stránka pro území MAS)
→ nutno vnímat společný zájem napříč územím
Stáže ve firmách
→ stážisté obdrží mzdu
→ „kolečko“ ve více firmách
→
Vysokorychlostní internet
→ Bude využitelné?
→ Obce pouze společně, ne za komerčním účelem
Cestovní ruch
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

spolupráce napříč územím (cyklostezky), vytvoření strategie pro cestovní ruch, ucelené
„balíčky vyžití“ – chybí drobní řemeslníci nabízející služby v rámci cestovního ruchu
agroturistika – služby včetně místní produkce
„podpora ze strany MAS – přesvědčit, podporovat cestovní ruch“
Euroregion spojuje aktéry, TO Jeseníky východ – stoupající trend počtu návštěvníků i počet
přenocování
nutnost kvality služeb pro udržení opakované návštěvnosti
využít podnikatelský inkubátor – cesty za dobrou praxí, motivovat absolventy pro podnikání
v cestovním ruchu, vytvořit jim podmínky
vykládané slovo pro turisty – průvodci v rámci IC (absolventi)
orientovat se na to, co máme, propagovat, upozornění na atraktivity (cedule u cest) –
pomístní názvy
zdůraznění historie

→ vytvoření asociačního produktu – geoturistika … z každého něco
→ rozvoj Slezské Harty brzdí řada omezení
→ vytvořit databázi atraktivit na úrovni MAS, inventarizaci drobností (odspodu, zapojit místní
obyvatele, historiky) – podrobnější, s informacemi k historii, místním řemeslníkům, produkci
→ soustředit se na příběhy našich obcí
→ větší nabídka akcí – Zámek Bruntál x Sovinci (co má více?)

