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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)
Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
Polička v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a cestovního
ruchu

Gestor tvorby strategie

Město Bystré

Schvalovatel strategie

Obce SO ORP Polička (projednání)

Forma a datum schválení/projednání

22. 04. 2015 (projednání)

Doba realizace strategie

2015 - 2024

Odpovědnost za implementaci

DSO Mikroregion Poličsko (doporučený)
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností
Polička na období let 2016 a 2017 vychází z cílů, které byly přednastaveny
v souhrnném dokumentu Strategie území SO ORP Polička v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a
cestovního ruchu a rekreace. Byl sestaven zásobník projektů, ze kterého bylo
posléze vybráno pět cílů, které by měly být realizovány v příslušném období. Jelikož
implementátorem Akčního plánu by měl být DSO Mikroregion Poličsko nebo DSO
Kraj Smetany a Martinů, kteří oba disponují omezeným počtem pracovníků
(pracovníci vykonávají činnost pro DSO v rámci svých pracovních úvazků pro město
Polička), jsou do akčního plánu zahrnuty spíše menší aktivity ve finančním rozsahu
maximálně několika desítek tisíc Kč.
Akční plán obsahuje projekty z oblasti sociálních služeb. Komunitní plán
sociálních služeb pro území SO ORP Polička, který by neměl být koncipován pouze
pro město Polička (jako ten minulý), ale pro celé území SO ORP Polička. Na něj by
měl navazovat Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička, který by
měl obsahovat všechny aktuálně dostupné služby v území. Tři projekty jsou
zaměřeny na oblast cestovního ruchu a rekreace. Prvním z nich je vytvoření Trhací
mapy pro území SO ORP Polička s přesahem zejména do území kraje Vysočina (tak
aby mapa nekončila na hranicích Pardubického kraje jako většina map). Další projekt
je zaměřen na cyklotrasy a konkrétně na zlepšení jejich značení. V současné době
v jižní části řešeného území vedou všechny cyklotrasy po hlavních komunikacích a
chybí značení cyklotras mimo hlavní komunikace. Poslední projekt se týká vzniku
platformy pro komplexní řešení cestovního ruchu na Poličsku, neboť zde není
nastavena základní komunikace mezi veřejným sektorem a poskytovateli služeb
v cestovním ruchu a to způsobuje nejednotnost v řešení na poli cestovního ruchu.
Do konce srpna proběhla tři oficiální jednání ohledně Akčního plánu, poslední
čtvrté závěrečné je plánované na 8. září. Účastníci byli oslovování telefonicky nebo
elektronickou poštou. Dvou jednání se účastnili motivující starostové SO ORP
Polička a to pan Ing. Miloslav Sejkora z města Bystré a pan Jaroslav Šimon z obce
Telecí. Třetího individuálního jednání se účastnily paní Ing Naděžda Šauerová, které
má na starosti zahraniční spolupráci a cestovní ruch na Poličsku, zároveň je
administrativní pracovnicí DSO Mikroregion Poličsko a DSO Kraj Smetany a Martinů
a dále vedoucí TIC v městě Bystré Bc. Pavlína Slezáková a městysu Svojanov Ilona
Kopecká. Jelikož 3 z 5 témat se týkají výhradně cestovního ruchu, považovaly jsme
za důležité uskutečnit tato jednání z odborníky v cestovním ruchu.
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3. Zásobník projektů
č
č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cíl dle SD

1.1 Zavést střídavý
1
prázdninový provoz
mateřských škol
1.2 Podporovat a
1
rozvíjet spolupráci
mateřských škol
2.3 Tvorba komunitního
plánu sociálních služeb
3
pro celé území SO ORP
Polička
2.4 Tvorba společného
informačního materiálu
4
sociálních služeb
dostupných v SO ORP
Polička
2.5 Zařízení azylového
domu pro osoby bez
přístřeší
5
a azylového
domu pro matky nebo
rodiny s dětmi v nouzi na
území SO ORP Polička
3.6 Optimalizovat
sběrnou síť (nádoby,
další sběrné prostředky)
6
s ohledem na plnění
zákonných povinností
pro využití komunálních
odpadů
3.7 Připravit systém
třídění
7
kovů s ohledem
na schválenou
legislativu
3.8 Navrhnout a
vyhodnotit možnosti
sběru a dalšího
nakládáni s komunálními
bioodpady
8
v rámci
meziobecní spolupráce
na úrovní svazků obcí
(sběrné dvory, komunitní
kompostování, ostatní
způsoby sběru)
3.9 Zajistit pravidelné
informování občanů o
výsledcích
9
OH obce, a
to včetně ekonomiky a
konkrétních způsobů
nakládání s odpady
4.10 Zkvalitnění
spolupráce
1
mezi
soukromým a veřejným
sektorem

Oblast

Název
projektu

Školství

Společné
prázdniny

Školství

Spolupráce nás
baví

Sociální
služby

Sociální
služby

Komunitní plán
sociálních
služeb pro
území SO ORP
Polička
Tištěný katalog
sociálních
služeb území
SO ORP
Polička

Období
realizace
2020

Nositel
budoucího
projektu
Mikroregion
Poličsko

2018

Mikroregion
Poličsko

2017

Město Polička,
Mikroregion
Poličsko

2017

Město Polička,
Mikroregion
Poličsko

Sociální
služby

Azylový dům

2022

AZASS,
Mikroregion
Poličsko

Odpadové
hospodářství

Třídíme
odpady

2018

Mikroregion
Poličsko

Odpadové
hospodářství

I kovy mají své
místo

2018

Mikroregion
Poličsko

Odpadové
hospodářství

Společná
kompostárna

2019

Město Bystré,
Mikroregion
Poličsko

Odpadové
hospodářství

Jak nakládat
s odpady?

2018

Mikroregion
Poličsko

Cestovní
ruch a
rekreace

Komunikační
platforma
cestovního
ruchu

2016

DSO
Mikroregion
Poličsko, DSO
Kraj Smetany a
Martinů
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11

12

4.11 Vytvoření
1
mapových podkladů pro
turisty

Cestovní
ruch a
rekreace

Trhací mapa
pro území SO
ORP Polička

2016

4.12 Realizace značení
nových
1
a zlepšení
značení stávajících
terénních cyklostezek

Cestovní
ruch a
rekreace

Doznačení
terénních
cyklotras v jižní
části území SO
ORP Polička

2017
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DSO
Mikroregion
Poličsko, DSO
Kraj Smetany a
Martinů
DSO
Mikroregion
Poličsko, DSO
Kraj Smetany a
Martinů

4. Akční plán
č.

1.

2.

č
Cíl dle SD

Název

2.3 Tvorba
komunitního
plánu
sociálních
2
služeb pro
celé území
SO ORP
Polička

Komunitní
plán
sociálních
služeb pro
území SO
ORP
Polička

2.4 Tvorba
společného
informačního
materiálu
2
sociálních
služeb
dostupných
v SO ORP
Polička

Tištěný
katalog
sociálních
služeb
území SO
ORP
Polička

Zdůvodnění potřebnosti
projektu
Na území SO ORP Polička
působí minimálně 6 významných
poskytovatelů sociálních služeb,
dále pak několik neziskových
organizací, jejichž určité služby
mohou mít sociální charakter. V
současné době je pro území
města Polička zpracován a
schválen Komunitní plán pro
město Polička a části Střítež,
Lezník a Modřec pro roky 2013 –
2016 a Komunitní plán
sociálních služeb Svazku obcí
AZASS a Plán rozvoje sociálních
služeb Svazku obcí AZASS,
který byl aktualizován v roce
2007. V území není vypracován
aktuální střednědobý plán
sociálních služeb, do nějž by
byly zapojeny všechny dotčené
subjekty a celé území SO ORP
Polička.
Spektrum sociálních služeb
poskytovaných a dostupných na
celém území SO ORP Polička je
široké. Pro samotné uživatele,
zájemce o službu a zástupce
obcí je málo přehledné. To
ukázalo i dotazníkové šetření
mezi zástupci obcí a vzešlo to i z
jednání o meziobecní spolupráci.
Pardubický kraj zpracoval pro
své jednotlivé regiony Katalog

Cílová
skupina

Náklady

Poskytovatelé
sociálních
služeb, obce,
uživatelé
sociálních
služeb

Poskytovatelé
sociálních
služeb, zájemci
o
sociální
služby
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30 000 Kč

60 000 Kč

Zdroj
financování

vlastní
zdroje

vlastní
zdroje

Nositel
budoucího
projektu

Připravenost

2017

Město
Polička,
DSO
Mikroregion
Poličsko

záměr

2017

Město
Polička,
DSO
Mikroregion
Poličsko

záměr

Období
realizace

sociálních služeb a pomoci v
Pardubickém kraji naposledy v
roce 2012. Online katalog
sociálních služeb Pardubického
kraje je dostupný na stránkách
www.socialnisluzbypk.cz.
Vhodné by bylo doplnit tuto
online verzi o aktuální tištěnou
publikaci, která by byla dostupná
na exponovaných místech v
území – obecní úřady, TIC,
zdravotní a sociální zařízení.

3.

4.

Zkvalitnění
spolupráce
mezi
4
soukromým
a veřejným
sektorem

Vytvoření
mapových
4
podkladů pro
turisty

Posilování
vazeb
veřejného a
soukromého
sektoru
v cestovním
ruchu

Trhací
mapa
Poličska

Na území SO ORP Polička je
nedostatečná spolupráce
soukromého a veřejného sektoru
v oblasti cestovního ruchu a
jednoznačně selektivně pojatý
destinační management.
Nedostatkem je skutečnost, že
představitelé obou sektorů mají
nedostatečné příležitosti k
předávání informací, zkušeností
a poznatků z dané problematiky
v regionu. Velmi vhodné a
žádoucí by bylo vytvoření
společné iniciativy, která by
společně usilovala o posílení
významu cestovního ruchu na
Poličsku.
SO ORP Polička spadá do
turistické oblasti Českomoravské
pomezí, která zajišťuje propagaci
největších atraktivit území a tím
je kulturně historické centrum
Poličky a hrad Svojanov. Obě
tyto atraktivity mají největší
návštěvnost. Podnikatelé si sami
vytvářejí propagační materiály a

Poskytovatelé
služeb
cestovního
ruchu,
obce,
turisté

Poskytovatelé
služeb
cestovního
ruchu,
TIC,
turisté
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2 000 Kč

vlastní
zdroje

15 000 Kč

vlastní zdroje,
POV
Pardubického
kraje

2016

DSO
Mikroregion
Poličsko,
DSO Kraj
Smetany a
Martinů

záměr

2016

DSO
Mikroregion
Poličsko,
DSO Kraj
Smetany a
Martinů

záměr

5.

Realizace
nových a
zlepšení
5
značení
stávajících
terénních
cyklostezek

Doznačení
terénních
cyklotras
v jižní části
území SO
ORP
Polička

mapy, které využívají pro své
klienty. Cílem je vytvořit mapový
produkt, který by turistům sloužil
k seznámení se s územím SO
ORP Polička a zajímavostmi v
jednotlivých obcích. Mapy, kde
by byl centrálně zobrazeno
Poličsko a která by měla drobný
přesah i do Kraje Vysočina a
Jihomoravského kraje, což nyní
chybí. Měly by být zaznamenány
všechny turistické atraktivity z
území. Návštěvníci budou mít
možnost vyhledat si jednotlivé
subjekty a tím mít přehled o
nabídce služeb cestovního
ruchu.
Územím SO ORP Polička
prochází každou obcí minimálně
jedna cyklotrasa. Jedná se jak o
trasy jak o trasy silniční, tak
terénní. V okolí města Bystré a v
jižní části území se nabízí
možnost vytyčení dalších
terénních cyklotras, které by byly
s vyloučením motorizované
dopravy a mohly by spojovat
jednotlivé obce. Trasa vedená
terénem by byla využívaná více
rodinami s dětmi, pro které tato
jízda bude bezpečnější nebo
cyklisty, kteří vlastní horská či
trekkingová kola a chtějí mít
větší kontakt s přírodou.
Realizací nové cyklotrasy
vedoucí mimo hlavní
komunikace se zkvalitní
podmínky cykloturistiky v daném
území, dojde k obohacení

Turisté, cyklisti

9

30 000 Kč

vlastní
zdroje, POV
Pardubického
kraje

2017

DSO
Mikroregion
Poličsko,
DSO Kraj
Smetany a
Martinů

záměr

turistických zážitků cyklistů
návštěvníků a k přispění celkové
bezpečnosti silničního provozu.

Cíl 1 – Projekt Komunitní plán sociálních služeb pro území SO ORP Polička bude mít účel sestavit aktuální dokument, který bude
platný pro celé území SO ORP Polička. Bude zaměřen na potřeby jednotlivých cílových skupin, které vyžadují sociální
služby. Sestavením komunitního plánu dojde k vymezení potřeb území v sociálních službách a tím pokrytí všech
poskytovaných služeb, která doposud na území nejsou řešena. Cíl v souhrnném dokumentu byl stanoven tvorba
komunitního plánu sociálních služeb pro celé území SO ORP Polička. Díky projektu by byl daný cíl naplňován.
Cíl 2 – Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička je materiál, který bude mapovat poskytovatele sociálních služeb
na území SO ORP Polička. Bude přehledný a komplexní jak pro samotné poskytovatele, pro zástupce jednotlivých obcí tak
hlavně pro zájemce o dané služby.
Cíl 3 – Na území SO ORP Polička je nízká spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Tento projekt by mohl nastolit lepší
komunikační prostředí mezi dotčenými aktéry a mohlo by dojít ke shodě na společných regionálních cílech v cestovním
ruchu v území. Dnes je komunikativní propojení obou těchto sektorů nízké a mnohdy jeden neví, co dělá ten druhý.
Výsledkem je tristní situace v managementu cestovní ruchu v území. Pravidelné schůzky či komunikační platforma by
jednoznačně naplňovala příslušný cíl ve strategii.
Cíl 4 – Na Poličsku chybí jednoduchá mapa, která by sloužila turistům k seznámení se s územím SO ORP Polička a v blízkém
okolí. Projektem Trhací mapa Poličska se vytvoří mapa, které by centrálně zobrazovala Poličsko a měla i drobný přesah do
okolních krajů. Měly by zde být zaznamenány turistické atraktivity, které se na území nacházejí. Vznikne kompletní mapový
přehled o nabídce cestovního ruchu na území. Projektem bude naplňován cíl Vytvoření mapových podkladů pro turisty.
Cíl 5 – Projektem Doznačení terénních cyklotras v jižní části území SO ORP Polička se bude naplňovat cíl realizace nových a
zlepšení stávajících terénních cyklostezek. Díky tomuto projektu se vytipují a označí další zpevněné i nezpevněné
komunikace, které budou využívat cyklisti. Nejde zde pouze o kontakt s přírodou ale hlavně o bezpečnější jízdu na kole,
kde se cykloturisté z větší části vyhnou komunikacím II. a III. třídy a tím zabrání případnému střetu s motorovým vozidlem.
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5. Podrobná specifikace
meziobecní spolupráce

preferovaných

rozvojových

aktivit

Projekt 1 – Komunitní plán sociálních služeb pro území SO ORP
Polička
Iniciátor rozvojové aktivity
Podnět k řešení tohoto projektu vychází ze sdělení jednotlivých starostů obcí a
občanů, kteří se velmi složitě orientují v sociálních službách na Poličsku.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Pro celé území SO ORP Polička není vypracován aktuální střednědobý plán
sociálních služeb, do nějž by byly zapojeny všechny dotčené subjekty. Město Polička
se v minulosti zabývalo při zpracování komunitního plánu pouze územím svého
města a jeho místních částí. V území SO ORP Polička je však přítomna řada dalších
organizací, které mají sídlo mimo města Polička. Vzniká tak poměrně dramatická
nepřehlednost v systému sociálních služeb v území. Krátce uvádíme některé
organizace:
Oblastní charita Polička – církevní organizace, poskytuje soc. služby – denní
stacionář, nízko-prahové denní centrum, sociální poradnu, sociální rehabilitační
služby, asistenční službu, domácí hospicovou péči, pečovatelskou službu (Březiny,
Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Oldřiš, Pomezí, Pustá Rybná,
Sádek, Stašov, Telecí), SAS pro rodiny s dětmi. Od září roku 2013 funguje
společnost oblastní charity OTACHAR s.r.o., která zaměstnává osoby se zdravotním
po-stižením.
Svazek obcí AZASS – (Areál Zdravotních A Sociálních Služeb) – svazek obcí
založený za účelem poskytování zdravotních a sociálních služeb – 2 domovy
důchodců, sociální rehabilitační služby, LDN, pečovatelská služba (Borová, Květná,
Oldřiš, Pustá Kamenice, Svojanov, Telecí), středisko sociální integrace, SAS pro
seniory.
Domov na zámku Bystré – ústav sociální péče, příspěvková organizace kraje –
domov pro oso-by se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář,
podporované samostatné bydlení.
Občanské sdružení Květná zahrada z.ú. - dům na půl cesty, Květináč - zařízení pro
děti potře-bující okamžitou pomoc, sociální firma.
Pontopolis o.s. – sdružení, jehož cílem je zvýšit povědomí o národnostních
menšinách a odlišných kulturách. Pomáhá cizincům žijícím v regionu začlenit se do
společnosti a pochopit českou kulturu.
Cantes o.s. - sdružení, které nabízí činnost v oblasti canisterapie - týmy jsou složeny
pouze z dobrovolníků. Spolek spolupracuje se zařízeními působícími na území SO
ORP.
Domov Bystré – pečovatelská služba (Bystré, Trpín, Hartmanice, Nedvězí,
Svojanov).
DPS Penzion Polička – pečovatelská služba (Polička).
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V současné době je pro území města Poličky zpracován a schválen Komunitní
plán pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec pro rok 2013 – 2016 a
Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí AZASS a Plán rozvoje sociálních
služeb Svazku obcí AZASS, který byl naposledy aktualizován v roce 2007.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčiny problému tkví v nekomunikaci mezi jednotlivými obcemi a aktéry při
tvorbě dokumentu, kdy komunitní plánování by mělo probíhat v širším měřítku a
nejen na území jednoho města. Do určité míry hraje roli nadřazený (povýšený) postoj
města Polička k okolním obcím. Je vůbec otázkou, zdali zbylých 19 obcí vědělo, že
se v roce 2012 připravuje v Poličce komunitní plán.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Hlavním cílem je, aby byl na území aktuální komunitní plán sociálních služeb,
který bude platný pro celé území SO ORP Polička. Tento dokument by měl
především analyzovat potřeby území jednotlivých cílových skupin vyžadující sociální
služby. Vytvořením aktuálního plánu pro celé území může do budoucna dojít k
omezení duplicit poskytovaných sociálních služeb, k lepší vzájemné komunikaci
poskytovatelů sociálních služeb, k vydefinování potřeb území a pokrytí tzv. bílých
míst, tzn. naplnění potřeb cílových skupin, jejichž situace není na území dosud
řešena.
Cílová skupina
Hlavní cílovou skupinou jsou všichni poskytovatelé sociálních služeb a
zájemce o službu.
Zapojené obce
Obce SO ORP Polička
Potenciální rizika rozvojové aktivity
V případě, že nebude komunitní plán sociálních služeb pro celé území SO
ORP Polička zpracován, může v budoucnu nastat duplicita poskytování služeb a
konkurenční prostředí mezi jednotlivými poskytovateli.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce SO ORP Polička
Území dopadu rozvojové aktivity
Projektem budou dotčeny všechny obce, které se na území nacházejí
(Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev,
Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek,
Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín)
Harmonogram rozvojové aktivity
Tvorba Komunitního plánu by měla probíhat v průběhu roku 2017, kdy časově
vyprší ten předchozí.
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Zdroje financování
Na financování tvorby Komunitního plánu by se měl podílet obce SO ORP
Polička, hlavní finanční tíhu by zejména mělo nést město Polička.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb pro území SO ORP Polička (ano/ne)
Zřízení pozice koordinátora komunitního plánování sociálních služeb (ano/ne)
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Na projektu se budou podílet všichni poskytovatelé sociálních služeb na území
SO ORP Polička + osoba, která bude mít na starosti a dokument kompletovat.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Jednoznačná inovace v tomto projektu není. Celkově budou aktualizované
údaje a data a tím pádem budou předány kvalitnější informace o sociálních službách.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
V současné době nejsou poskytovány kvalitní informace ohledně sociálních
služeb. Na území je zpracován jen Komunitní plán pro město Polička a části Střítež,
Lezník a Modřec pro rok 2013-2016, Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí
AZASS a Plán rozvoje sociálních služeb Svazku obcí AZASS, který byl naposledy
aktualizován v roce 2007. A proto by bylo vhodné, aby byl na území aktuální
komunitní plán, který do sebe bude zahrnovat všech 20 obcí, které se na území
nacházejí.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt s souvisí s krajským Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Pardubického kraje 2012 – 2015:
CÍL A 1.3
Podporovat komunikaci a spolupráci mezi všemi aktéry sociálních služeb
prostřednictvím realizace odborných konferencí, kulatých stolů, společných setkání.
A zároveň naplňuje cíle Programu rozvoje Pardubického kraje 2012 – 2016:
CÍL D 1
Využívání koncepčních nástrojů strategického a územního plánování při vytváření
podmínek pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje.
Je třeba zdůraznit, že obě tyto koncepce jsou již na hranici své životnosti, ovšem je
zde významný předpoklad podobných cílů v navazujících dokumentech.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Tento projekt bude mít vazbu na další projekt s názvem Tištěný katalog
sociálních služeb území SO ORP Polička.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Leden až prosinec 2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Veřejnost bude informována pomocí svých obcí, které jim tuto informaci sdělí
na svých úředních deskách a webových stránkách.
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Projekt 2 – Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička
Iniciátor rozvojové aktivity
Dotazníkové šetření mezi zástupci obcí a jednání o meziobecní spolupráci
ukázalo, že pro uživatele a zájemce o sociální služby není vytvořený aktualizovaný a
přehledný katalog sociálních služeb.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Informace o sociálních službách jsou dostupné na jednom místě - existuje
tištěný katalog pouze ve verzi z roku 2012 – ovšem od té doby nebyl aktualizován i
přes poměrně „bouřlivý“ vývoj v oblasti sociálních služeb (zavádění nových sociálních
služeb, transformování Ústavu sociální péče). Dostupný je pouze online katalog
sociálních služeb Pardubického kraje na stránkách www.socialnisluzbypk.cz.
Jaké jsou příčiny problému?
Hlavní identifikovanou příčinou je zastarávání současné tištěné verze katalogu
a nízký zájem o jeho aktualizaci ze strany města Polička, které je hlavním možným
motorem pro jeho aktualizaci.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Řešením je, že ze společné spolupráce poskytovatelů vzejde ucelený
informační materiál, který by sloužil pro uživatele a zájemce o služby i pro zástupce
obcí, jako pomocný materiál k lepší orientaci v poskytovaných sociálních službách na
území. Tento dokument je nutné vypracovat v tištěné podobě, aby se dostal ke
všem potenciálním uživatelům sociálních služeb.
Cílová skupina
Cílovou skupinou zde jsou uživatelé sociálních služeb v území.
Zapojené obce
Obce SO ORP Polička
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Pokud by nebyl tento tištěný materiál realizován, mohla by i nadále přetrvávat
nepřehledná situace v oblasti sociálních služeb. Přestože existuje elektronická verze
katalogu sociálních služeb, pro řadu potenciálních uživatelů sociálních služeb by byla
uchopitelnější a dostupnější verze tištěná.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce SO ORP Polička
Území dopadu rozvojové aktivity
Projektem budou dotčeny všechny obce, které se na území nacházejí
(Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev,
Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek,
Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín)
Harmonogram rozvojové aktivity
Červenec 2017 až prosinec 2017
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Zdroje financování
Na financování tvorby Tištěného katalogu sociálních služeb území SO ORP
Polička by se měl podílet DSO Mikroregion Poličsko ve spolupráci s městem Polička.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Tvorba tištěného katalogu sociálních služeb pro území SO ORP Polička (ano/ne)
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Do projektu by se zapojili poskytovatelé sociálních služeb, kteří by poskytli
informace o svých službách a dále osoba, která by měla nestarosti zkompletovat
předané informace a vytvořit ucelený materiál. Při tvorbě katalogu by mělo být úzce
spolupracováno s osobami tvořícími Komunitní plán.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Jednoznačná inovace v tomto projektu není. Díky tomuto katalogu či materiálu
budou mít zástupci obcí a uživatelé služby přehled o jednotlivých službách, které se
zde nacházejí a tím pro ně bude jednoduší orientovat se v nich a vybrat tu
nejvhodnější.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Rozvojová aktivita reaguje na potřebu aktuálních informací ohledně sociálních
služeb v území a to ve verzi, které je uživatelsky dostupná pro většinu populace.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt s souvisí s krajským Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Pardubického kraje 2012 – 2015:
CÍL A 1.1
Prostřednictvím propagačních aktivit (tiskové zprávy, informační letáky)
podporovat obecnou informovanost široké veřejnosti o nabídce pomoci při řešení
obtížné životní situace.
Je třeba zdůraznit, že obě tyto koncepce jsou již na hranici své životnosti,
ovšem je zde významný předpoklad podobných cílů v navazujících dokumentech
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Tento projekt bude úzce propojený s tvorbou Komunitního plánu sociálních
služeb SO ORP Polička.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Červenec 2017 až prosinec 2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Tento materiál bude dostupný pro zástupce obcí a zájemce o dané sociální
služby na jednotlivých obecních úřadech, zdravotních a sociálních zařízeních a
v turistických informačních centrech.
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Projekt 3 – Posilování vazeb veřejného a soukromého sektoru
v cestovním ruchu
Iniciátor rozvojové aktivity
Hlavními iniciátory uskutečnění projektu jsou poskytovatelé služeb
v cestovním ruchu a obce, kteří cítí, že cestovní ruch v území není nijak společně a
pevně uchopen.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Neprobíhá prakticky žádná komunikace mezi jednotlivými aktéry cestovního
ruchu a tak nedochází k systematickému řešení managementu cestovního ruchu
v této destinaci.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou je nedostatečná personální kapacita DSO Mikroregionu Poličsko a
přílišné zaměření personálních kapacit města Polička na své katastrální území
(potažmo na hrad Svojanov, který vlastní). Jednoduše chybí organizátor.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem této rozvojové aktivity je vznik pravidelně komunikující platformy. Dalším
velkým přínosem bude prolomení komunikační bariera mezi soukromým a veřejným
sektorem v oblasti cestovního ruchu. Budou poskytovány dostatečné informace o
jednotlivých obcích na území SO ORP Polička, o jednotlivých podnikatelích na území
a o jednotlivých místních produktech. Zároveň se na rozhodující místa dostanou
informace, které poskytují sami turisté svým ubytovatelům, a vznikne řada námětu na
zlepšení stavu.
Cílová skupina
Výslednou cílovou skupinou jsou sami turisté, pro které je třeba
koordinovaným jednáním zabezpečit kvalitních a propracovanou nabídku služeb,
která vychází z jednotného přístupu aktérů.
Zapojené obce
Obce DSO Mikroregion Poličsko
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Velkým nebezpečím této rozvojové aktivity je neúčast a nezájem aktérů
cestovního ruchu na společném plánování aktivit.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce DSO Mikroregion Poličsko
Území dopadu rozvojové aktivity
Tímto projektem budou dotčené všechny obce DSO Mikroregion Poličsko,
které nabízejí turistické atraktivity a služby zaměřené pro turisty a budou je chtít
koordinovaně propagovat.
Harmonogram rozvojové aktivity
Květen 2016
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Zdroje financování
Na financování by se měl z největší části podílet DSO Mikroregion Poličsko.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Vznik společné platformy pro komunikaci mezi soukromým a veřejným sektorem
(ano/ne)
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Tato aktivita nevyžaduje nové personální nároky, lze ji zajistit se stávajícím
regionálním managementem.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativní prvky v tomto projektu nejsou. Jde o prosté zlepšení komunikace
mezi jednotlivými aktéry cestovního ruchu, která v území chybí.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Díky tomuto projektu by mělo dojít k celkově lepšímu uchopení problematiky
cestovního ruchu v území. Tento sektor je v území velmi podceněn.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt naplňuje cíle Programu rozvoje Pardubického kraje 2012 – 2016:
CÍL D 5
Rozvíjení spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru
Cíl je zároveň v souladu s cílem Strategického plánu města Polička pro období
2014 – 2020:
CÍL C 5
Rozvíjet spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru
Koncepce cestovního ruchu pro Pardubický kraj je v současné době ve schvalovacím
procesu, tudíž není možné najít jednotící prvky.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Tento projekt pomůže dát celkový rámec rozvoji cestovního ruchu v území. Je
zde předpoklad návaznosti dalších projektů, které budou z této počáteční iniciativy
vycházet.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Květen 2016
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Šíření publicity tohoto projektu bude řešeno přes místní média, ať už periodika
místních obcí, tak regionální deníky. Výstupy z této aktivity by měly být také
zveřejněny na stránkách DSO Mikroregion Poličsko.
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Projekt 4 – Trhací mapa Poličska
Iniciátor rozvojové aktivity
Turisté, kteří navštíví území, nemají k dispozici možnost získat jednoduchou
zpracovanou mapu, kde by byl centrálně zobrazen Mikroregion Poličsko a měla by
dále přesah do okolních území tak, aby pokrývala poptávku místních návštěvníků.
Iniciátorem akce jsou obce, potažmo jejich TIC.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Na území SO ORP Polička není k dostání mapa, která by popisovala veškeré
obce na území s jejich zajímavostmi, které se zde nacházejí. Díky projektu by vznikla
např. „trhací“ mapa, která by vytyčovala území a kde by byly zachyceny všechny
významné místa, sakrální památky, chráněné území atd. v území i v přiměřeném
okolí.
Jaké jsou příčiny problému?
SO ORP Polička spadá do turistické oblasti Českomoravské pomezí, která
zajišťuje propagaci největších turistických atraktivit a tím je kulturně historické
centrum Polička a hrad Svojanov. Blízká krajská hranice však mapově „utíná“ snahy
nabídnou turistům ucelený produkt turistické lokality.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Tato mapa by centrálně zobrazovala Poličsko a zároveň by měla drobný
přesah do krajů Vysočina a Jihomoravského kraje, byly by zde zaznamenány
všechny turistické atraktivity z území. Návštěvníci budou mít možnost vyhledat si
jednotlivé subjekty a tím mít přehled o nabídce služeb cestovného ruchu. Doposavad
je to prakticky neřešitelný problém a je třeba si vypomáhat pro turisty absolutně
nedostatečnými prostředky (např. ukazovat turistům cestu na monitoru počítače).
Cílová skupina
Cílovou skupinou by byli turisté, kteří přijdou do území za účelem jeho poznání
a budou potřebovat mapu pro snadnější orientaci v kraji.
Zapojené obce
Do projektu se zapojí obce na území Mikroregionu Poličsko
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Jako největší možné rizika se zde jeví riziko komunikační a to v komunikaci
mezi představiteli obcí a podnikateli v cestovním ruchu a tím spojené zlepšování
jejich celkové spolupráce. V současné době si většina podnikatelů vytváří propagační
materiály a mapy, které využívají pro své klienty.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce DSO Mikroregion Poličsko
Území dopadu rozvojové aktivity
Výstupem projektu budou dotčené všechny obce DSO Mikroregion Poličsko.
Všechny tyto obce budou zahrnuty do mapy, které by byla vytvořena.
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Harmonogram rozvojové aktivity
Říjen 2016
Zdroje financování
Na financování by se měl z největší části podílet DSO Mikroregion Poličsko.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Vydání Trhací mapy Poličska (ano/ne)
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Tato aktivita nevyžaduje nové personální nároky, lze ji zajistit se stávajícím
regionálním managementem
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativní prvky v tomto projektu nejsou. Trhací mapa je léty prověřený
způsob kvalitního přenosu informací mezi územím a turistou.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Nutnost vzniku optimální kartografického prostředku pro území by měl být
základním rysem vyspělosti služeb pro turisty.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt naplňuje cíle Programu rozvoje Pardubického kraje 2012 – 2016:
CÍL B 5
Koordinovaný rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorby turistických produktů
Cíl je zároveň v souladu s cílem Strategického plánu města Polička pro období
2014 – 2020:
CÍL C 4
Koordinovaný rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorby turistických produktů
Koncepce cestovního ruchu pro Pardubický kraj je v současné době ve schvalovacím
procesu, tudíž není možné najít jednotící prvky.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Tento projekt bude zpracováván v souběhu se zpracováním projektu číslo 3 –
Posilování vazeb veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu. Při tvorbě
obou projektu se bude jednat o komunikaci mezi soukromím a veřejným sektorem,
jejichž informace budou použity ke zpracování kartografického výstupu.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Září 2016 až prosinec 2016
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Vytvořené Trhací mapy Poličska budou k dispozici v turistických informačních
centrech v území, kde bude na stránkách těchto organizací informováno a
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dostupnosti tohoto nového produktu. Zveřejnění by mělo proběhnout také na
stránkách DSO Mikroregion Poličsko + DSO Kraj Smetany a Martinů.
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Projekt 5 – Doznačení terénních cyklotras v jižní části území SO
ORP Polička
Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem jsou sami cyklisté, kteří navštěvují místní turistická informační
centra a projevují zájem o cyklotrasy, které jsou přírodního charakteru a nevedou
tedy frekventovanými silnicemi jak tomu je v současné době.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Nedostatek cyklotras s vyloučením motorizované dopravy.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou vzniku tohoto problému je neucelený až nulový management
cestovního ruchu v území, kdy jsou klíčovými pracovníky v této oblasti (manažer
DSO, starostové větších měst) opomíjeny základní momenty v cestovním ruchu a to
ať už z důvodu podceňování cestovního ruchu jako formy rozvoje území nebo
z důvodu nedostatečného personálního zajištění DSO,
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem tohoto projektu je omezení počtu cyklistů na komunikacích I. II. a III.
třídy a tím i bezpečnější provoz na těchto komunikacích jak pro samotné cyklisty tak i
řidiče osobních automobilů.
Jednalo by se o označení stávajících cest, které vedou mimo hlavní
komunikace a cyklisté jedou tedy převážně přírodou.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou turisté - cyklisté, kteří svoji dovolenou tráví především
na kole a chtějí projet co největší množství zajímavých míst, které se na území
nacházejí s co nejmenším motorizovaným provozem.
Zapojené obce
Obce DSO Mikroregionu Poličsko
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Rizika v tomto projektu spočívají v možnostech spolupráce s KČT a obcemi za
hranicemi území DSO Mikroregion Poličsko (tak aby se na tyto trasy dalo vhodně
navázat i za hranicí území).
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce DSO Mikroregionu Poličsko
Území dopadu rozvojové aktivity
Dotčené budou všechny obce na území DSO Mikroregionu Poličsko a obce,
se kterými se bude spolupracovat při kvalitním napojení za hranice území.
Harmonogram rozvojové aktivity
Březen 2017 až září 2017
Zdroje financování
Projekt by měl být financovaný přes DSO Mikroregion Poličko nebo i za
pomocí žádosti z POV Pardubického kraje.
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Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Spolupráce s KČT (ano/ne)
Nově vyznačené cyklotrasy (počet)
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Tato aktivita nevyžaduje nové personální nároky, lze ji zajistit se stávajícím
regionálním managementem
V čem je navrhované řešení inovativní?
Turisté cyklisté budou moci poznávat území prostřednictvím nově vytvořených
cyklostezek, které budou zaručovat jejich bezpečí, oproti stávajícím frekventovaným
komunikacím.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Kvalitně a bezpečně zpracovanými trasami se zvedne turistický ruch na
našem území a bude více navštěvované i rodinami s dětmi, pro které je tato jízda
v přírodě bezpečnější. Realizací nové cyklotrasy vedoucí mimo hlavní komunikace se
zkvalitní podmínky cykloturistiky v daném území, dojde k obohacení turistických
zážitků cyklistů návštěvníků a k přispění celkové bezpečnosti silničního provozu.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt naplňuje cíle Programu rozvoje Pardubického kraje 2012 – 2016:
CÍL B 5
Koordinovaný rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorby turistických produktů
Cíl je zároveň v souladu s cílem Strategického plánu města Polička pro období
2014 – 2020:
CÍL C 4
Koordinovaný rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorby turistických produktů
Koncepce cestovního ruchu pro Pardubický kraj je v současné době ve schvalovacím
procesu, tudíž není možné najít jednotící prvky.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Tento projekt bude zpracováván v souběhu se zpracováním projektu číslo 3 –
Posilování vazeb veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Březen 2017 až září 2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Prostřednictvím publikovaní v místním tisku, na obecních úřadech jednotlivých
obcí a především turistických informačních centrech.
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6. Kontakty
Dokument zpracovali:
Mgr. Tomáš Lorenc (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 776 420 399,
mail: lorenc@bystre.cz
Bc. Jiřina Marečková (koordinátor meziobecní spolupráce, pracovník pro
analýzy a strategie), tel. 468 008 181, mail: jirina.mareckova@seznam.cz
Monika Křížová, DiS. (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 776 040 151,
mail: krizova@bystre.cz
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7. Přílohy

Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 21. 7. 2015, prezenční
listina, fotografie
Příloha 2 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 26. 8. 2015, prezenční
listina, fotografie
Příloha 3 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 26. 8. 2015, prezenční
listina
Příloha 4 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 8. 9. 2015. prezenční
listina, fotografie
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