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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)
Strategie území správního obvodu ORP
Děčín
v oblasti
předškolní
výchovy
a základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a cestovního
ruchu
Město Děčín
2. oficiální setkání představitelů obcí SO
ORP Děčín
Schválena
na
jednání
starostů
dne 27. 3. 2015
2015–2024
Statutární město Děčín

Název strategie

Gestor tvorby strategie
Schvalovatel strategie
Forma a datum schválení/projednání
Doba realizace strategie
Odpovědnost za implementaci
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
V průběhu zpracování Strategie bylo zjištěno, že zástupcům obcí vyhovuje systém, kdy jsou
připraveny podklady pro jednání, a to včetně navržených možností způsobů řešení dané
situace. Proto byl připraven akční plán, který byl následně předložen zástupcům obcí
k diskuzi.
Zpracovávání akčního plánu (AP) začalo na začátku června 2015, kdy byly vytipovány
rozvojové aktivity vhodné k realizaci v období let 2016–2017. Tyto rozvojové aktivity
vycházejí ze stanovených cílů v jednotlivých oblastech, pro které byla zpracována Strategie
území správního obvodu ORP Děčín. Při sestavování návrhu AP vycházel projektový tým
i ze znalostí místních poměrů.
Navržené rozvojové aktivity vycházely z následujících cílů v oblasti školství, sociálních
služeb, dopravy a cestovního ruchu:
1.2 Vytvořit společný informační portál o nabídce volnočasových aktivit;
1.1 Rozšířit programy primární prevence sociálně-patologických jevů do obcí;
1.1 Zpracovat marketingovou koncepci celého území;
1.2 Dobudovat síť místních cyklostezek.
K těmto cílům byly navrženy následující rozvojové aktivity:
Infoportál;
Primární prevence ve školách;
Společná propagace;
Cestování na kole.
Následně byl tento návrh AP postupně projednáván se zástupci obcí. Během období
červenec – září proběhlo v území 6 jednání (první schůzky proběhly již v červnu 2015),
během nichž byly navržené rozvojové aktivity upřesňovány. V průběhu jednání byla do
akčního plánu doplněna pátá rozvojová aktivita „Environmentální výchova a osvěta – třiďme
odpad, má to cenu“ z oblasti odpadového hospodářství. Prostřednictvím této aktivity bude
naplňován cíl „1.2 Zvýšit příjmy obcí z tříděného odpadu“. Těchto jednání se zúčastnilo 23
obcí. Časový harmonogram, účast a témata jednání jsou uvedeny v následující tabulce.

Termín jednání
19. 6. 2015
30. 6. 2015
9. 7. 2015
20. 7. 2015
29. 7. 2015
6. 8. – 20. 8. 2015
11. 9. 2015

Místo jednání

Počet obcí
na jednání

MěÚ Benešov n. Pl.
MěÚ Verneřice
ObÚ Markvartice
ObÚ Růžová
MM Děčín
MM Děčín
MM Děčín

7
2
5
2
9
9
14
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Téma jednání
Cestování na kole
Akční plán jako celek
Akční plán jako celek
Akční plán jako celek
Propagace v cestovním ruchu
Akční plán jako celek
Závěrečné setkání

První schůzky se uskutečnily v sídlech některých obecních/městských úřadů. Na tato jednání
byli zváni starostové obcí podle blízkosti jejich obce. Pro jednání k projektové aktivitě
zaměřené na cyklodopravu byla využita pravidelná schůzka obcí sdružených v DSO
Benešovsko, a to vzhledem k tomu, že prvotním záměrem bylo vyznačit cyklotrasu na území
obcí v působnosti tohoto mikroregionu. V průběhu projednávání akčního plánu jako celku
vyplynul i zájem ostatních obcí o spolupráci v této oblasti.
Další schůzky se konaly na MM Děčín, a to vzhledem k rozmístění dalších obcí v území, kdy
již nebylo možné najít jinou vhodnou obec, která by byla blíže těm dalším. Snahou
projektového týmu bylo informovat všechny obce o připravovaných aktivitách, a to i přestože
část z nich nebude realizována na celém území.
Cílem jednotlivých schůzek bylo najít shodu na předložených rozvojových aktivitách
a upřesnit jejich rozsah. V průběhu jednání bylo v souvislosti s navrhovanými aktivitami
diskutováno i o situacích v jednotlivých obcích v daných oblastech. Rozvojové aktivity pak
byly upravovány vzhledem k aktuálním potřebám obcí.
Tématem čtyř schůzek byl Akční plán jako celek. Na jednáních byly starostům představeny
návrhy jednotlivých rozvojových aktivit a zásobník projektů, který vychází z cílů stanovených
Strategií ORP Děčín v jednotlivých oblastech. Byly řešeny zdroje financování jednotlivých
aktivit, a to dotační možnosti a financování z rozpočtů zapojených obcí. Starostové obcí
souhlasili s navrženými aktivitami.
Dvě jednání byla zaměřena na rozvojovou aktivitu Cestování na kole a Propagaci
v cestovním ruchu. Těchto schůzek se účastnili zástupci obcí, které se do těchto aktivit
budou aktivně zapojovat. Cílem jednání bylo upřesnění aktivit a jednotlivých kroků, které
povedou k jejich naplnění.
Na závěrečném setkání byla představena finální podoba akčního plánu, kterou starostové
odsouhlasili. Byla definitivně dohodnuta realizace navržených aktivit a byli potvrzeni nositelé
jednotlivých projektů.
Závěrem všech jednání je dosažená shoda na navržených rozvojových aktivitách
a rozhodnutí dotčených obcí se do daných aktivit zapojit. Celé území ORP Děčín by mělo být
zapojeno do aktivit „Infoportál“ a „Environmentální výchova a osvěta – třiďme odpad, má to
cenu“, které jsou navrženy tak, aby zahrnovaly všechny obce v území. Cílem rozvojové
aktivity „Infoportál“ je zlepšení informovanosti o volnočasových aktivitách v celém území.
„Environmentální výchova a osvěta“ by měla vést ke zvýšení ochoty občanů třídit odpad.
Další dvě aktivity jsou zaměřeny pouze na menší okruh obcí. Obce, které se budou
zapojovat do „Propagace v cestovním ruchu“ a „Cestování na kole“ jsou vymezeny obsahem
těchto aktivit, tj. mají na svém území nějakou turistickou atrakci/atraktivitu, nebo mají zájem
o vybudování cyklostezky/cyklotrasy, nebo chtějí zvýšit informovanost potenciálních
návštěvníků o své obci. Poslední aktivita „Primární prevence ve školách“ je zaměřena na
mimoděčínské obce, které zřizují školu s druhým stupněm.
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3. Zásobník projektů
č.

1
2

Cíl dle SD
Rozšířit a decentralizovat
nabídku zájmových útvarů
Vytvořit společný informační
portál o nabídce
volnočasových aktivit

Školství

Kroužky v obcích

2017

Město Děčín

Školství

Infoportál

9/2015 –
12/2015

Město Děčín

2017

Město Děčín

2017

Město Děčín

3

Školství

4

Zvýšit počet asistentů
pedagoga

Školství

5

Zajistit optimální návaznost
autobusových spojů na školní
vyučování

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18

Nositel
budoucího
projektu

Název projektu

Zvýšit počet školních
psychologů a speciálních
pedagogů

Rozšířit programy prevence
sociálně-patologických jevů
do obcí
Rozšířit poskytování
stávajících terénních
sociálních služeb do obcí
Vytvořit komunitní plán SO
ORP Děčín
Zanalyzovat poptávku po
sociálních službách v
menších sídlech
Společně vypsat výběrové
řízení na svozovou
společnost
Zvýšit příjmy obcí
z třídění odpadu
Společně vybudovat třídicí
linku
Zanalyzovat produkci
bioodpadu v jednotlivých
obcích
Zajistit odběratele bioodpadu
Vytvořit společnou koncepci
odpadového hospodářství
v dlouhodobém časovém
horizontu
Zpracovat marketingovou
koncepci celého území
Zřídit pozici „manažer
cestovního ruchu regionu"
Vytvořit nové turisticky

Období
realizace

Oblast

Speciální
pedagogové
a psychologové do
škol
Asistenti
pedagoga ve
školách

Školství

Doprava do škol

2016–2017

Neformální
sdružení
představitelů
obcí

Sociální
služby

Primární prevence
ve školách

2016

Město Jílové

Sociální
služby

Terénní programy
v obcích

2016–2017

Město Děčín

Sociální
služby

Komunitní plán

2017–2018

Město Děčín

Sociální
služby

Analýza poptávky
po soc. službách

2017

Město Děčín

Odpady

Společný svoz KO

2020

Město Děčín

Odpady

Environmentální
výchova a osvěta

2016

Markvartice

Odpady

Třídicí linka

2020–2024

Město Děčín

Odpady

Produkce
bioodpadů ve SO
ORP Děčín

2017

Město Děčín

Odpady

Odběr bioodpadů

2017

Město Děčín

Odpady

Plán odpadového
hospodářství SO
ORP Děčín

2017

Město Děčín

Společná
propagace

9/2015 –
2/2016

Město Děčín

Manažer CR

2018

Město Děčín

Produktové

2017

Město Děčín

Cestovní
ruch
Cestovní
ruch
Cestovní

6

atraktivní produktové balíčky
Sestavit nabídkový katalog
produktů a aktivit CR

ruch
Cestovní
ruch

balíčky

Zlepšit dopravní dostupnost
turistických cílů

Cestovní
ruch

2017

Město Děčín

Dostupné
turistické cíle

2018

Neformální
sdružení
představitelů
obcí

Doprava

Vnitroměstská
cyklodoprava

2017–2020

Město Děčín

Doprava

Cestování na kole

2016

Město Benešov
n. Pl.

Doprava

Správa a údržba
cyklostezek

2020

DSO
Benešovsko

Doprava

Bezpečné
komunikace

2018

Neformální
sdružení
představitelů
obcí

25

Zvýšit počet bezpečných
přechodů pro chodce

Doprava

Bezpečné
přechody pro
chodce

2017–2020

26

Zlepšit bezbariérovost
dopravní infrastruktury

Doprava

Bezbariérová
dopravní
infrastruktura

2017–2020

19

20

21

22
23

24

Vybudovat síť
vnitroměstských cyklotras a
cyklostezek včetně
doprovodné infrastruktury
Dobudovat síť místních
cyklostezek
Uzavřít dohodu o správě
a údržbě cyklostezek
Zpracovat generel
bezpečnosti dopravy na
komunikacích s vysokou
dopravní intenzitou

Katalog CR

7

Neformální
sdružení
představitelů
obcí
Neformální
sdružení
představitelů
obcí

4. Akční plán
č.

1

2

Cíl dle SD

1.2
Vytvořit
společný
informační
portál o nabídce
volnočasových
aktivit

1.1
Rozšířit
programy
prevence
sociálněpatologických
jevů do obcí

Zdůvodnění potřebnosti
projektu

Cílová
skupina

Náklady

Zdroj
financování

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

Infoportál

V regionu existuje mnoho
volnočasových aktivit, a to nejen těch
organizovaných při základních
školách a středicích volného času, ale
i sportovní kluby a další zájmové
organizace (rybáři, hasiči apod.). Dále
je zde dostatek veřejně přístupných
dětských hřišť a sportovišť. Přesto
zde není dostatečná informovanost
široké veřejnosti o všech možnostech
využití volného času děti. Infoportál
bude informovat o širokém spektru
volnočasových aktivit, které se ve
správním obvodu nacházejí.

Rodiče, děti,
pedagogové,
ředitelé škol,
veřejnost,
návštěvníci

20 000 Kč

Rozpočty obcí

2015

1

Město Děčín

Rozpracováno,
proběhla první
jednání

Primární
prevence ve
školách

V současné době se stále častěji ve
společnosti vyskytují projevy sociálněpatologického chování. Toto chování
se začíná projevovat i u dětí, které
navštěvují základní školu. Program
přinese zlepšení základní
informovanosti a povědomí o
možnostech řešení krizových situací
a předcházení jejich vzniku. Zvýšení
primární prevence předejde vzniku
rizikového chování.

Žáci II.
stupně ZŠ,
pedagogové,
ředitelé škol

2 500 Kč
pro jednu
třídu

Dotační
program
Ústeckého
kraje

Školní rok
2016/2017

Město Jílové

Rozpracováno,
proběhla první
jednání

Název

1

Připravenost

Aktivita spočívá ve sběru dat z území a jejich umístění na společný portál, proto je možné ji zrealizovat již v roce 2015. Finanční náročnost se bude odvíjet
od zvoleného způsobu uveřejnění. Pokud bude využit již existující Rodinný portál, který provozuje MM Děčín, bude finanční spoluúčast obcí minimální
a aktivita bude zrealizována do konce roku 2015. V případě vytvoření nového infoportálu budou náklady spojené především s tvorbou www stránek.
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3

4

5

1.1
Zpracovat
marketingovou
koncepci celého
území

1.2
Dobudovat síť
místních
cyklostezek

1.2 Zvýšit
příjmy obcí
z třídění
odpadu

Společná
propagace

Společný postup při propagaci území
umožní jeho rychlejší rozvoj, zlepší
mediální obraz regionu a zvýší příjem
jednotlivých aktérů CR. Spolupráce
na propagaci aktivit zvýší atraktivitu
pro potenciální návštěvníky, společná
prezentace všech podnikatelských
subjektů a nabídka všech dostupných
služeb spolu s informacemi
o atraktivitách v území rozšíří
informovanost návštěvníků a přispěje
ke zvýšení návštěvnosti.

Cestování na
kole

Spolupráce při naplňování projektu
přinese zvýšení bezpečnosti cyklistů
a zlepšení efektivity vynaložených
finančních prostředků na pořízení
cyklistického mobiliáře. Cílem je
vytvoření dobře dostupných
a prostupných měst, což povede
k zvýšení podílu cyklistické dopravy.

Návštěvníci,
trvale bydlící

Environmentál
ní výchova
a osvěta –
třiďme odpad,
má to cenu

Náklady na nakládání s komunálním
odpadem jsou rok od roku vyšší a za
předpokladu, že po roce 2024 bude
výrazně omezeno skládkování
odpadu, je nutné redukovat množství
recyklovatelného odpadu ve SKO.
Snížení množství tohoto odpadu,
které končí na skládkách lze
dosáhnout vzděláváním občanů
prostřednictvím správně vedené
informační kampaně.

Trvale žijící
obyvatelé,
majitelé
rekreačních
zařízení

Návštěvníci,
poskytovatelé
služeb, obce

2

20 000 Kč

Rozpočty obcí,
dotační
programy
(Národní
program
Cestování
dostupné
všem)

2015–
2
2016

město Děčín

Rozpracováno,
proběhla první
jednání,
upřesňují se
podmínky
spolupráce

50 000 Kč

Rozpočty obcí,
dotační
programy (OP
Doprava,
IROP, SFDI)

2016

Město
Benešov n.
Pl.

Ve fázi návrhu,
budou probíhat
další jednání

20 000 Kč

Rozpočty obcí,
dotační
programy
(Národní
program
životní
prostředí)

2016–2017

Markvartice

Ve fázi návrhu

Začátek aktivity se předpokládá v roce 2015 a bude spočívat především ve stanovení priorit a kroků, které povedou k naplnění aktivity. Pro tuto část tedy
není nutné zajišťovat finanční prostředky.
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Cíl 1
1.2 Vytvořit společný informační portál o nabídce volnočasových aktivit
Rozvojová aktivita: Infoportál
Rozvojová aktivita vychází z problémového okruhu „Nedostatečná nabídka mimoškolních
aktivit pro děti a mládež“ a je definována cílem uvedeným ve strategickém dokumentu.
Prostřednictvím infoportálu, který bude soustřeďovat všechny informace o dostupných
volnočasových aktivitách v celém správním obvodu, a to nejen o zájmových kroužcích při
základních školách a aktivitách středisek volného času, se zlepší informovanost o nabídce
volnočasových aktivit. Infoportál bude rovněž poskytovat i informace o zájmových útvarech,
které fungují nezávisle na školním prostředí. Jedná se především o různé sportovní kluby
a zájmové organizace, které mají dětské oddíly, např. rybářské kroužky, fotbalová družstva,
hasiči apod. Infoportál umožní porovnat nabídku a usnadní výběr vhodného zájmového
útvaru, a to nejen z cenového hlediska, ale i ve vztahu k dopravní dostupnosti. Portál může
zahrnovat i informace o veřejně přístupných dětských a sportovních hřištích.

Cíl 2
1.1 Rozšířit programy prevence sociálně-patologických jevů do obcí
Rozvojová aktivita: Primární prevence ve školách
Rozvojová aktivita vychází z problémového okruhu „Nízké zapojení menších obcí do řešení
sociálně-patologických jevů“ a jejím prostřednictvím bude naplňován cíl „Rozšířit programy
prevence sociálně-patologických jevů do obcí“. V současné době se stále častěji ve
společnosti vyskytují projevy rizikového chování. To se začíná projevovat i u dětí, které
navštěvují základní školu. Často je důsledkem nevhodných vzorů chování, které přebírají ze
svého okolí, proto je třeba zvýšit důraz na předcházení těmto jevům. Programy primární
prevence pomohou eliminovat vznik některých typů rizikového chování žáků, jako je např.
záškoláctví, různé typy závislostí, agrese, šikana apod. Programy umožní systematicky
pracovat s dětmi od páté třídy a jejich zaměření se bude odvíjet od věkové kategorie žáků,
tzn. rozsah a forma programu bude přizpůsobena věku dětí a jejich sociální skladbě.
Spoluprací škol s poskytovatelem sociálních služeb zlepší základní informovanost
a povědomí o možnostech řešení krizových situací a předcházení jejich vzniku. Prací s dětmi
již od mladšího školního věku lze v budoucnu dosáhnout snížení problému se sociálněpatologickým chováním. Vzhledem k tomu, že školy nejsou izolovány od okolního prostředí,
dojde díky zavedení programů primární prevence ke zlepšení informovanosti rodičů dětí,
a tím i ke zlepšení prostředí v dané obci.

Cíl 3
1.1 Zpracovat marketingovou koncepci celého území
Rozvojová aktivita: Společná propagace
Rozvojová aktivita vychází z problémového okruhu „Nedostatečný management a marketing
území“ a její uskutečnění bude jedním z kroků ke splněním cíle „Zpracovat marketingovou
koncepci celého území“. Současná propagace území se odvíjí od organizace, která
poskytuje službu. Jednotlivé subjekty propagují pouze konkrétní službu bez dalších
návazností. Prostřednictvím společné propagace území jako turistického cíle bude
nastavena spolupráce mezi obcemi v oblasti cestovního ruchu, která je v území
nedostatečná. V rámci této aktivity budou koordinovány jednotlivé rozvojové aktivity v území,
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to pak umožní efektivní vynakládání finančních prostředků obcí a zlepšení celkového obrazu
regionu jako turistického cíle. Propagace regionu bude zaměřena na využití moderních
komunikačních kanálů, tj. větší využití webových prezentací a sociálních sítí. V souvislosti se
snahou o prodloužení turistické sezóny do podzimních měsíců bude region prezentován
prostřednictvím kvalitních fotografií s podzimní tématikou, kampaň bude vedena v duchu
hesla „i na podzim je u nás hezky“.

Cíl 4
1.2 Dobudovat síť místních cyklostezek
Rozvojová aktivita: Cestování na kole
Rozvojová aktivita vychází z problémového okruhu „Nevyhovující podmínky pro rozvoj
cyklodopravy“ a její naplnění bude vést ke splnění cíle „Dobudovat síť místních cyklostezek“.
Ve SO ORP Děčín je cca 176 km značených cyklostezek a cyklotras různé úrovně, místní
cyklostezky tvoří cca 40 %. Přestože většinou území prochází nějaká cyklostezka nebo
cyklotrasa, existují oblasti, kde značená cyklotrasa chybí úplně nebo chybí úseky, které by
stávající trasy propojily. Tyto cyklotrasy jsou často využívány nejen turisty, ale i trvale žijícími
obyvateli k cestám do práce či do školy. Ke každodennímu cestování na kole jsou využívány
komunikace s nízkou, ale i vysokou dopravní intenzitou. Cílem této rozvojové aktivity je
vytipování místních komunikací s nízkou intenzitou provozu, které současně umožňují
propojení stávajících tras pro cyklisty a budou moci být využívány pro turistiku i každodenní
cestování na kole. Dále určení tras, které umožní propojení místních cyklostezek s trasami
nadregionální úrovně, a to nejen na území SO ORP, ale i napojení na trasy vedoucí za
hranicemi správního obvodu. Postupným budování místních tras pro cyklisty dojde
k vytvoření ucelené sítě cyklostezek.

Cíl 5
1.2 Zvýšit příjmy obcí z třídění odpadu
Rozvojová aktivita: Environmentální výchova a osvěta – třiďme odpad, má to cenu
Rozvojová aktivita vyplývá u problémového okruhu „Vysoké výdaje na odpadové
hospodářství“ a jejím prostřednictví lze dosáhnout naplnění cíle 1.2 „Zvýšit příjmy obcí
z třídění odpadu“. Tříděné odpady tvoří v ČR 22,4 % komunálního odpadu, ve SO ORP
Děčín je to pouhých 15,1 % (při započtení všech subjektů produkující v regionu odpad). Na
základě porovnání hodnot z databáze EKO-KOM (kde jsou zahrnuty hodnoty produkce
odpadů, kdy je producentem obec) lze konstatovat, že měrná produkce papíru, plastu a kovů
je ve srovnání s průměrnou hodnotou za kraj nižší. Měrná produkce skla a nápojových
kartonů je v tomto srovnání vyšší. Vývoj množství sebraného separovaného odpadu je podle
databáze GROUP ISOH mírně rostoucí, meziroční růst v letech 2011/2012 jsou cca 3 %.
Obecně lze shrnout, že ochota obyvatel regionu třídit odpad vzrůstá. Zaměřením se na
osvětu a zvýšení informovanosti občanů v této oblasti lze dosáhnout zvýšení množství
sebraného separovaného odpadu. V současné době probíhá environmentální výchova
především na školách a jejím prostřednictvím získávají děti od nejmladšího školního věku
správné návyky, které se v budoucnu budou odrážet v míře vytříděného odpadu. Informační
kampaně je vhodné zamířit i na dospělou populaci. Správně vedenou kampaní by mělo být
dosaženo zvýšení podílu separovaného odpadu a zároveň odstranění mýtů typu „stejně se
to sype na jednu hromadu“. Zároveň dojde ke zvýšení příjmů obcí ze systému zpětného
odběru obalů a snížení nákladů na skládkování směsného komunálního odpadu.
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5. Podrobná specifikace
meziobecní spolupráce

preferovaných

rozvojových

aktivit

Projekt 1 – Vytvoření infoportálu volnočasových aktivit
Iniciátor rozvojové aktivity
OŠK MM Děčín.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Přestože je nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež relativně široká, vzniká v území
problém s informovaností rodičů o aktivitách, které mohou děti využít v blízkém okolí (většina
volnočasových aktivit je koncentrována ve třech městech). V některých zájmových útvarech,
které jsou soustředěné ve SVČ, tedy vzniká převis poptávky a ve stejných typech kroužků,
které jsou nabízené mimo SVČ, není kapacita plně využita. Volnočasové aktivity pro děti
organizují i různé zájmové organizace (hasiči, rybáři apod.), ale o těchto aktivitách rodiče
nejsou informováni, a tak je jejich kapacita nevyužita.
Jaké jsou příčiny problému?
Rodiče mají malý přehled o volnočasových aktivitách v komplexním měřítku. V SO ORP není
zajištěna spolupráce mezi školami a SVČ a to vede i k časově náročnému dojíždění, tím
pádem není o danou aktivitu tak velký zájem.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
propagace a zviditelnění volnočasových aktivit,
vyšší míra zaplnění,
snížení rizikového chování dětí.
Cílová skupina
rodiče a děti.
Zapojené obce
Všechny obce se základní školou (Benešov n. Pl., Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice,
Dolní Habartice, Heřmanov, Huntířov, Jílové, Ludvíkovice, Malšovice, Markvartice,
Verneřice) + ostatní obce se zřízeným zájmovým útvarem či zařízením pro provoz
volnočasových aktivit.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Neochota poskytnout informace o dostupných volnočasových aktivitách.
Místo realizace rozvojové aktivity
Webové stránky.
Území dopadu rozvojové aktivity
Území celého SO ORP.
Harmonogram rozvojové aktivity
2015

Činnosti

1.

Projednání možnosti využití stávajícího Rodinného portálu MM
Děčín
Sběr dat z území
Zpracování získaných údajů a jejich uveřejnění
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2.

3.

4.

Zdroje financování
Rozpočty obcí.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
vytvoření portálu volnočasových aktivit.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
2–3 lidé (sběr, analýza dat, vytvoření a správa webových stránek).
V čem je navrhované řešení inovativní?
Za celý SO ORP zde nic podobného zřízeno není, z finančního hlediska se jedná
o nenáročné řešení.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Usnadnění výběru volnočasové aktivity, snížení dojezdové vzdálenosti, snížení rizikového
chování dětí, zlepšení naplnění zájmových útvarů a využití vybavení v dostatečné míře.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
lokální – Strategický dokument SO OSP Děčín.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Vazba na rozšíření a decentralizaci nabídky zájmových útvarů.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity3
Září 2015 – prosinec 2015.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Webové stránky, zpravodaje (místní tisk).

3

Aktivita spočívá ve sběru dat z území a jejich umístění na společný portál, proto je možné ji
zrealizovat již v roce 2015. Finanční náročnost se bude odvíjet od zvoleného způsobu uveřejnění.
Pokud bude využit již existující Rodinný portál, který provozuje MM Děčín, bude finanční spoluúčast
obcí minimální a aktivita bude zrealizována do konce roku 2015. V případě vytvoření nového
infoportálu budou náklady spojené především s tvorbou www stránek.
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Projekt 2 – Primární prevence ve školách
Iniciátor rozvojové aktivity
Centrum sociálních služeb Děčín.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita by měla pomoci vyřešit problémy se vzrůstajícím rizikovým chováním
žáků, v souvislosti se snadnou dostupností návykových látek a vznikem procesních závislostí
(hrací automaty, internet, PC), a zvyšováním rizik spojených se šikanou/kyberšikanou.
Jaké jsou příčiny problému?
Vysoké procento sociálně slabých a dysfunkčních rodin a nízká průměrná vzdělanost
obyvatelstva jsou faktory, které zvyšují riziko sociálně patologických jevů (různé typy
závislostí, šikana, záškoláctví apod.) u žáků ZŠ.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
předejití užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku,
alespoň posunutí setkání s návykovými látkami do pozdějšího věku,
snížení nebo zastavení experimentování s návykovými látkami, pokud k němu už
dochází, a předejití tak různým zdravotním poškozením včetně závislosti, které by
vyžadovaly léčbu,
minimalizování nebo zamezení projevů šikany/kyberšikany jako velmi rizikového
chování, posílení sebejistoty a kolektivity žáků.
Cílová skupina
žáci druhého stupně ZŠ, věkové rozmezí 11–16 let.
Zapojené obce
Obce zřizující základní školu s druhým stupněm, tj. Benešov n. Pl., Česká Kamenice, Jílové,
Markvartice, Verneřice.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
nezájem škol o navržený program,
nesouhlas rodičů s účastí dítěte v programu.
Místo realizace rozvojové aktivity
Základní škola v dané obci.
Území dopadu rozvojové aktivity
Spádové oblasti ZŠ.
Harmonogram rozvojové aktivity
Činnosti

2015
1.

2.

3.

2016
4.

Projednání programu s řediteli
ZŠ a s metodiky primární
prevence
Příprava projektu
Podání žádosti o dotaci
z Fondu ÚK
Zahájení projektu ve školách
a jeho průběh
Ukončení projektu ve školách
a jeho vyhodnocení
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1.

2.

3.

2017
4.

1.

2.

3.

4.

Zdroje financování
Dotační program Ústeckého kraje.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
počet zapojených tříd v jednotlivých školách.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Lektor – odborný adiktologický pracovník (počet lektorů se bude odvíjet od počtu zapojených
tříd).
V čem je navrhované řešení inovativní?
Aktivita umožní koncepční práci s cílovou skupinou žáků po celou dobu výuky na druhém
stupni ZŠ.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
V současné době je celospolečenským problémem neustálé snižování věku dětí, ve kterém
vykouří první cigaretu a kdy vypijí první skleničku alkoholu. Zároveň v souvislosti s rozvojem
internetu a využívání různých sociálních sítí dochází k rozšiřování závislostí na internetu či
kyberšikaně a i šikaně obecně. Tato rozvojové aktivita by měla přispět prostřednictvím
zlepšení informovanosti žáků o rizicích spojených s touto problematikou ke snížení jejich
ohrožení
A
+
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Projekt 3 – Společná propagace
Iniciátor rozvojové aktivity
Oddělení cestovního ruchu MM Děčín.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Problémem je chybějící prezentace regionu jako celku, koncentrace návštěvníků pouze do
centra národního parku a do turisticky exponovaných míst. S tím pak souvisí krátkodobé
pobyty návštěvníků a nedostatečně využitý potenciál území z hlediska cestovního ruchu.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou je především slabá spolupráce mezi jednotlivými aktéry cestovního ruchu, a to
nejen mezi obcemi, ale i spolupráce mezi poskytovateli služeb. Jednotlivé obce
i poskytovatelé služeb se zaměřují především na prezentaci sebe sama bez dalších
návazností.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
zvýšení návštěvnosti,
prodloužení doby pobytu,
prodloužení turistické sezóny.
Cílová skupina
turisté,
potenciální návštěvníci.
Zapojené obce
Arnoltice, Benešov n. Pl., Česká Kamenice, Hřensko, Jetřichovice, Jílové, Ludvíkovice,
Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Těchlovice, Velká Bukovina.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Neochota spolupráce poskytovatelů služeb mezi sebou a s jednotlivými obcemi.
Místo realizace rozvojové aktivity
Území zapojených obcí.
Území dopadu rozvojové aktivity
Území SO ORP Děčín.
Harmonogram rozvojové aktivity
2015

Činnosti

1.

Stanovení priorit
Sběr materiálů pro umístění na internetových
stránkách
Samostatná jednání k jednotlivým prioritám, včetně
dohody o financování
Projednání návrhů v zastupitelstvech obcí
Dokončení přípravné fáze
Distribuce materiálů
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2.

3.

2016
4.

1.

2.

3.

4.

Zdroje financování
Rozpočty obcí, dotační program MMR Cestování dostupné všem.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
počet zapojených obcí,
počet návštěvníků,
počet dnů pobytu.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
V každé zapojené obci je nutné určit odpovědnou osobu za komunikaci s koordinátorem
aktivity, což budou pracovníci oddělení cestovního ruchu MM Děčín. Dále je nutná
spolupráce se správcem webových stránek města.
V čem je navrhované řešení inovativní?
V současné době je propagace zaměřena na tvorbu tištěných materiálů a neposkytuje
ucelený obraz celého území. Nově vedená prezentace území bude zaměřena především na
využití moderních technologií a bude soustředěna na jednom místě, které bude přístupné
prostřednictvím prokliků z webových stránek zapojených obcí.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity5
Cestovní ruch má v regionu velký potenciál rozvoje, je zde mnoho turistických atraktivit.
Přestože je část území, na kterém se rozkládá Národní park České Švýcarsko, známou
turistickou oblastí, není turistický potenciál celého správního obvodu maximálně využíván.
Návštěvníci se zde zdržují pouze krátkou dobu (maximálně jeden týden) a kumulují se pouze
v centru národního parku. Společná propagace a její zaměření na přesně definované cílové
skupiny by měla vést k prodloužení pobytu a k zvýšení povědomí o dalších turisticky
atraktivních místech.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
lokální – Strategický dokument SO ORP Děčín, Strategie města Děčín,
regionální úroveň – Program rozvoje Ústeckého kraje 2014–2020,
státní – Marketingová koncepce cestovního ruchu 2013– 2020.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projektová aktivita č. 4 Cestování na kole.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Rozvojová aktivita bude probíhat kontinuálně od září 2015.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Webové stránky města Děčín, obcí, místní tisk, propagační materiály.

5

Začátek aktivity se předpokládá v roce 2015 a bude spočívat především ve stanovení priorit a kroků,
které povedou k naplnění aktivity. Pro tuto část tedy není nutné zajišťovat finanční prostředky.
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Projekt 4 – Cestování na kole
Iniciátor rozvojové aktivity
DSO Benešovsko.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita je zaměřena na zlepšení podmínek pro rozvoj cyklodopravy a zvýšení
bezpečnosti cyklistů. V území neexistuje ucelená síť místních cyklostezek a pro cestování na
kole jsou často využívány i komunikace s vysokou dopravní intenzitou, kde dochází
k nebezpečným střetům s motorovou dopravou.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou chybějící sítě místních cyklostezek je nedostatečná koordinace při jejich budování
a nedostatek finančních prostředků.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
rozvoj cyklodopravy pro každodenní cesty,
rozvoj cykloturistiky,
zvýšení bezpečnosti cyklistů.
Cílová skupina
obyvatelé obcí,
návštěvníci.
Zapojené obce
Obce ve spádové oblasti.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
nedostatek finančních prostředků,
neochota spolupráce s vlastníky dotčených pozemků,
problematické vlastnické vztahy.
Místo realizace rozvojové aktivity
Katastrální území zapojených obcí.
Území dopadu rozvojové aktivity
SO ORP Děčín.
Harmonogram rozvojové aktivity
Činnosti

2015
1.

Návrh tras určených pro vyznačení nových cyklotras
a jejich projednání s dotčenými obcemi
Projednání navržených tras se správci komunikací
a Klubem českých turistů
Příprava značení cyklotras
Vyznačení tras v terénu
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2.

3.

2016
4.

1.

2.

3.

4.

Zdroje financování
Rozpočty obcí, dotační prostředky z OP Doprava, IROP.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
počet km nově vyznačených cyklostezek/cyklotras.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Koordinátor a zástupci obcí, které se do projektu aktivně zapojí.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovace spočívá v koordinovaném přístupu k cyklodopravě v rámci všech zapojených obcí.
Prostřednictvím spolupráce lze dosáhnout zefektivnění vynakládání finančních prostředků na
budování/značení tras pro cyklisty.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
V současné době vzrůstá zájem o cyklodopravu, a to jak o cykloturistiku, tak i jako
každodenní dopravu pro cestu do škol, zaměstnání či za kulturou. Vzhledem k tomu je
potřeba zajistit dobré podmínky pro její rozvoj a zvýšení bezpečnosti pro cestování na kole.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
lokální – Strategický dokument SO ORP Děčín, Strategie města Děčín,
regionální – Program rozvoje Ústeckého kraje 2014–2020; Strategie rozvoje
cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010–2015,
státní – Národní strategie cyklistické dopravy.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Vnitroměstská cyklodoprava.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity6
Září 2015 – červen 2016.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Webové stránky města Děčín, obcí, místní tisk, propagační materiály.

6

Přípravná fáze probíhající v roce 2015 není závislá na finančních prostředcích, spočívá v návrhu
jednotlivých tras a jejich projednání s dotčenými obcemi, správci komunikací a dalšími dotčenými
orgány.
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Projekt 5 – Environmentální výchova a osvěta – třiďme odpad, má
to cenu
Iniciátor rozvojové aktivity
Obec Markvartice.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita vychází z problémového okruhu „Vysoké výdaje na odpadové
hospodářství“, který byl identifikován ve Strategickém dokumentu. Vysoký podíl
recyklovatelného odpadu ve směsném komunálním odpadu navyšuje náklady související se
skládkováním SKO. V důsledku toho je značný tlak na výdajovou stránku rozpočtů obcí, ve
kterých náklady na svoz a likvidaci SKO tvoří zpravidla nejvyšší částku.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou je neochota občanů třídit odpad související s docházkovou vzdáleností ke
kontejnerům na separovaný odpad nebo ochotou skladovat vytříděný odpad v bytech a pak
ho odnášet na určené místo. Další příčinou je i malá informovanost o přínosech třídění
odpadu a motivace k jeho třídění.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
zlepšení informovanosti obyvatel,
zvýšení příjmu za separovaný odpad,
snížení množství směsného komunálního odpadu.
Cílová skupina
trvale žijící obyvatelstvo.
Zapojené obce
Obce v celém území SO ORP Děčín.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem občanů.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce v SO ORP Děčín.
Území dopadu rozvojové aktivity
Území SO ORP Děčín.
Harmonogram rozvojové aktivity
Činnosti

2015
1.

2.

Projednání možností a stanovení priorit
Zpracování návrhu informační kampaně
Příprava informační kampaně
Probíhání informační kampaně
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2016
3.

4.

1.

2.

3.

4.

Zdroje financování
Rozpočty obcí, dotační programy např. národní program Životní prostředí nebo dotační
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
počet zapojených obcí do programu,
index růstu množství sebraného separovaného odpadu,
index snížení nákladů na skládkování SKO.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Koordinátor přípravných fází (komunikace s obcemi) a pracovní skupina s cca pěti členy pro
zpracování návrhu, přípravu a realizaci informační kampaně.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Jedná se o přesně územně zaměřenou kampaň, která bude využívat znalost místních
poměrů a bude ukazovat přínosy v jednotlivých obcích, které budou do kampaně zapojené.
Nejedná se tedy o centrální kampaň, která zahrnuje celé území ČR.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Vzhledem k předpokladu ukončení ukládání odpadu na skládky po roce 2024 je třeba snížit
množství směsného komunálního odpadu, který končí na skládkách. Jednou z cest jak toho
dosáhnout je snížení podílu materiálově či energeticky využitelného odpadu v SKO.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
lokální – Strategický dokument SO ORP Děčín, Strategie města Děčín,
regionální – Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje,
státní – Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR; Plán
odpadového hospodářství 2015–2024.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Bez vazby.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Leden 2016 – září 2017.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Webové stránky obcí, místní tisk.
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6. Kontakty
Dokument zpracovali:
Ing.
Blanka
Novotná
(koordinátor
blanka.novotna@mmdecin.cz, tel.: 412 593 206

meziobecní

Barbora
Řešátková
(pracovník
pro
analýzy
barbora.resatkova@mmdecin.cz, tel.: 412 593 243
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a

spolupráce),

e-mail:

strategie),

e-mail:

7. Přílohy
Seznam zkratek
AP – akční plán
CR – cestovní ruch
ČR – Česká republika
DSO – dobrovolný svazek obcí
ESF – Evropský sociální fond
IROP – Integrovaný regionální operační program
MM – magistrát města
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
OP – operační plán
ORP – obec s rozšířenou působností
OŠK – odbor školství a kultury
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SKO – směsný komunální odpad
SO – správní obvod
SVČ – středisko volného času
ÚK – Ústecký kraj
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