Integrovaná strategie území MAS Český sever 2014+
Příloha 2

Participativní tvorba ISÚ
Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy integrované strategie území (ISÚ).

Od 28. února do 28. března 2013 proběhla série pěti komunitních projednání integrované strategie
rozvoje území MAS Šluknovsko. Aby bylo možné novou strategii připravit, bylo nejprve nutné získat
postřehy od osob, žijících a pracujících v regionu, zjistit, co se jim líbí a co naopak považují za
negativní na zdejším životě, znát jejich názory a připomínky k řešení problémů, aby se zde mohlo žít
lépe. Území MAS Šluknovsko patří svou rozlohou k největším územím v ČR. Proto tato jednání
probíhala postupně na místech pokrývajících celé území MAS, konkrétně ve Varnsdorfu, Šluknově,
Růžové, České Kamenici a na závěr v Kamenickém Šenově. Od diskutujících byly získány postřehy a
názory, a to pochvalné i kritické, týkají se jak celého regionu Šluknovska, tak i vypovídající o situaci v
jednotlivých obcích, městech a mikroregionech. Všechny diskuse vedl zástupce společnosti HUB
Praha Jakub Mareš, který má s komunitním projednáváním strategie území i jejím zpracováním na
mnoha místech v České republice bohaté zkušenosti a podílí se na vypracování strategie MAS
Šluknovsko. Na jednotlivých komunitních setkáních probíhala debata k těmto tématům:
Veřejné komunikace
Dopravní obslužnost
Ostatní infrastruktura, sítě
Životní prostředí a krajina, ochrana
biodiverzity
Zemědělství a lesnictví
Odpadové hospodářství
Veřejné prostranství
Cestovní a turistický ruch
Rekonstrukce a výstavba budov ve veřejném
zájmu
Spolkový život
Podnikání a podpora služeb v obci
Školství
Kulturní aktivity
Sportoviště a hřiště
Památky
Mimoškolní vzdělávání, sociální péče a
zdravotnictví

Obnovitelné zdroje v regionu
Sportovní aktivity
Bezpečnost v regionu
Nezaměstnanost
Sociálně vyloučená oblast
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Průřezová šetření
zaměřená na názory
občanů a potřeby obcí

Komunitní projednávaní
 Česká Kamenice, 19. 3.
2013
 Kamenický Šenov, 28. 3.
2013

Růžová pro
21. 3.starosty
2013 obcí
Dotazování
 Šluknov, 12. 3. 2013
MAS
 Varnsdorf, 28. února 2013

-

Propagace
Expertní facilitace
Vyhodnocení zápisu ze
setkání

-

Hodnocení stavu všech
rozvojových oblastí
Zjišťovaní
projektových záměrů

-

Strukturované rozhovory se starosty

Dotazování občanů obcí MAS
Expertní zpracování výstupů použitím metod komunitně
vedeného místního rozvoje

Specializovaná
dotazníková šetření a
konzultace pro
vymezené cílové
skupiny

Zemědělci
Spolky a nestátní neziskové organizace
Školská zařízení
Podnikatelské subjekty
Podnikatelské kavárny

Akce na školách

Jednotlivá komunitní projednávání se uskutečnila:
1.
2.
3.
4.
5.

Varnsdorf, 28. 2 2013
Šluknov, 12. 3. 2013
Česká Kamenice, 19. 3. 2013
Růžová, 21. 3. 2013
Kamenický Šenov, 28. 3. 2013

Propagace – propagace jednotlivých komunitních projednávání probíhala na webových stránkách
obcí, výlepem plakátů na veřejných místech a zasíláním elektronických pozvánek mailovou poštou.
Expertní facilitace – řízením komunitních projednávání byl pověřen Mgr. Jakub Mareš.
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Vyhodnocení zápisu ze setkání – Zápisy z jednotlivých komunitních projednávání jsou zpracovány a
archivovány v kanceláři MAS Šluknovsko.

Obr. 2.1 Komunitní projednávání ve Varnsdorfu, foto Martin Zika

Obr. 2.2 Komunitní projednávání ve Šluknově, foto Martin Zika

Obr. 2.3 Komunitní projednávání v Růžové, foto Martin Zika
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Dotazování a strukturované rozhovory se starosty obcí MAS ŠLUKNOVSKO
Dvoukolové zjišťování názorů představitelů obcí (starostů) pomohlo zjistit investiční i neinvestiční
záměry, které obce mají na období let 2014 – 2022. Starostové členských obcí regionu MAS
Šluknovsko jsou nositeli klíčových informací týkajících se současného stavu i rozvojových potřeb obcí.
Proto bylo při tvorbě plánu participativní přípravy ISÚ rozhodnuto spolupracovat se starosty na
strukturovaném dotazníku, který pokrývá hlavní rozvojová témata ovlivňující kvalitu života v území.
První dotazníkové šetření proběhlo v období 2012 - 2013 a v období březen-duben 2014 probíhala
aktualizace formou osobních konzultací se starosty. Dotazníky analyticky zpracoval Mgr. Jakub Mareš.
Zároveň s tím proběhlo zjišťování projektových záměrů obcí zejména pro účely doplnění zásobníku
projektů (kde budou záměry obcí rozděleny podle charakteru, aby mohla být projektová agenda ze
strany MAS vedena přehledně a efektivně). Toto mapování projektových záměrů obcí zahrnovalo
specifikaci projektových záměrů v dané obci, předpokládané investiční náklady (jsou-li známy),
připravenost projektu k realizaci a očekávaný termín realizace.
Dotazovaných rozvojových témat bylo celkem 15, přičemž starostové měli možnost rozvést i témata
vlastní. Mezi zjišťovaná témata patřily:
 Opravy a rekonstrukce nemovitostí (veřejné budovy, školy, památky, kulturní zařízení)
 Inženýrské sítě (kanalizace, vodovody, ČOV, plyn, internet)
 Odpočinek a volný čas (veřejná prostranství, hřiště, sportoviště, stezky)
 Doprava (silnice, stezky, dopravní obslužnost)
 Podpora zaměstnanosti (tvorba pracovních míst, rekvalifikace VPP)
 Řešení negativních společenských jevů (sociální vyloučení, kriminalita, drogy)
 Zdravé životní prostředí (třídění odpadu, ochrana ovzduší, řešení brownfieldů)
 Služby pro specifické skupiny obyvatel (mateřská, senioři, zdravotně postižení)
 Péče o krajinu a místní produkce (udržitelné zemědělství, lesnictví a rybářství, trhy)
 Rozvoj cestovního ruchu (služby, stezky, propagace, infocentra)
 Dostupnost bydlení (územní plán, obecní byty, restrukturalizace kapacit)
 Aktivity občanů (spolky, neziskovky, církve, dění v obcích)
 Dostupnost a kvalita lékařské péče (ambulance, nemocnice, pohotovost, rizika)
 Školství a vzdělávání (MŠ, dostupnost, komunitní školy, další vzdělávání)
 Jiné (starostové si doplnili podle svých potřeb)

Vyhodnocovaly se akce uskutečněné, právě realizované i teprve plánované. Výsledky dotazníkového
šetření jsou uvedeny v příloze této strategie. V případě potřeby bylo vyplňování ankety se starosty
individuálně konzultováno a to telefonicky nebo osobně. Z celkového počtu 41 obcí regionu MAS
Šluknovsko dodalo minimálně řádně vyplněný dotazník 100 % obcí. Tím lze vyplněné dotazníky
považovat za dostatečně reprezentativní podklad pro zmapování potřeb území.
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Dotazování občanů obcí v oblasti MAS Šluknovsko:
Abychom u zjišťování potřeb místní komunity nezůstali na úrovni organizací a samospráv, připravili
jsme veřejnou anketu nazvanou „Vize pro náš život“, která byla určena nejširší veřejnosti. Propagace
a dostupnost této ankety byla řešena tak, aby se mohl zapojit každý obyvatel oblasti MAS Šluknovsko,
který má alespoň trochu zájem o veřejné dění. V obcích byly umístěny anketní krabice s formuláři na
obecních úřadech, školách, v knihovnách a dalších veřejných místech. Dotazník v elektronické podobě
byl k dispozici na webu www.mas-sluknovsko.cz a informace o tom byla publikována jak v lokálních
tištěných zpravodajích, tak na obecních webech.
Expertní zpracování výstupů použitím metod komunitně vedeného místního rozvoje:
Expertní zpracování všech uvedených výstupů provedl koordinátor zpracování dat Mgr. Jakub Mareš.

SPECIALIZOVANÁ DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ A KONZULTACE PRO VYMEZENÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Specializovaná dotazníková šetření pro ISÚ MAS Šluknovsko se týkala zjišťování u těchto skupin:
- Zemědělci (32 oslovených - 6 vyplněných dotazníků)
- Podnikatelé (88 oslovených - 14 vyplněných dotazníků)
- Nevládní neziskové organizace (47 oslovených - 10 vyplněných dotazníků)
- Školy ZŠ a SŠ (31 oslovených - 8 vyplněných dotazníků)

Podnikatelé
Neziskovky
Školy
Zemědělci

Obr. 2.4 Struktura vyplněných dotazníků oborového šetření, zdroj: dotazníkové šetření
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Dotazování místních zemědělců
Zemědělci jsou klíčovými aktéry v péči o venkovskou krajinu i důležitými ekonomickými subjekty
v regionu, proto i oni byli aktivně zapojeni do přípravy strategie formou strukturovaného dotazníku,
dvou jednání organizovaných Agrární komorou Děčín a pro zemědělce byla vytvořena i speciální
pracovní skupina. Při zjišťování potřeb zemědělců v oblasti MAS Šluknovsko nás zajímaly:
- Názory, jaké by mělo být pořadí priorit ve stanovených tématech zemědělské politiky
a podpory zemědělství (potravinářská výroba, modernizace zemědělských podniků, tvorba
pracovních příležitostí, aktivity v oblasti cestovního ruchu)
- Názory na optimální nastavení podpory v uvedených oblastech: jak podporu realizovat, aby
byla účinná, největší obtíže při praktické realizaci projektů, oblasti, do kterých nemá cenu
investovat a názor na nejdůležitější opatření pro podporu zemědělství.
- Zjišťování plánovaných rozvojových/ investičních projektů (projektových záměrů) na
následující roky.
- Další podněty od zemědělců.
Při dotazníkovém šetření bylo osloveno celkem 32 zemědělců z území MAS Šluknovsko, přičemž
jsme získali 6 tištěných dotazníků.

Dotazování podnikatelů
Podnikatelé (individuální či firmy) jsou jedním z klíčových hráčů v MAS a jsou velmi důležití pro rozvoj
lokální ekonomiky. Různými způsoby byli přizváni k přípravě strategie – aktivním zvaním na
komunitní projednávání, možností připomínkovat návrh strategie. Podněty a rozvojové plány mohli
prezentovat prostřednictvím strukturovaného dotazníku (v elektronické i papírové podobě)
doprovázeného telefonickými konzultacemi.
Oblasti, které jsme formou dotazníku sledovali:
- Hodnocení podmínek pro místní podnikání
- Specifikace překážek pro rozvoj podnikání podle názoru respondenta
- Preferovaný typ podpory
- Specifikace typů rozvojových záměrů / plánů podnikatele na následující roky
- Informace o počtu možných pracovních míst souvisejících se záměry
- Informace o ochotě využívat dotace z veřejných zdrojů na realizaci záměrů
- Další podněty od podnikatelů
Při dotazníkovém šetření bylo osloveno celkem 88 podnikatelů z území MAS Šluknovsko, přičemž
jsme získali 14 tištěných dotazníků.

Podnikatelské subjekty
Protože jedním z dlouhotrvajících problémů v oblasti MAS Šluknovsko je vysoká nezaměstnanost,
hrají zde podnikatelské subjekty zcela zásadní roli pro vytváření pracovních příležitostí. Už v minulém
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období MAS Šluknovsko úspěšně podpořila rozvoj několika firem a v tomto trendu by ráda
pokračovala v mnohem větší míře. Jak se ukázalo na jednom z cyklů Podnikatelských kaváren, kde
byla podnikatelské veřejnosti prezentována komunitně vedená strategie rozvoje území (březen
2014), zejména malé firmy a živnostníci by přivítali podporu směřující k posilování
konkurenceschopnosti lokálních firem. Vzhledem k nízké kupní síle místního obyvatelstva,
upadajícímu turistickému ruchu a tvrdé konkurenci nadnárodních korporací malé a střední firmy
velmi těžko řeší investice do rozvoje technologií a modernizace. Narůstajícím regionálním problémem
jsou také lidské zdroje – kvalitní zaměstnanci odcházejí za lépe placenou prací z regionu a školy
nevychovávají jejich nástupce, protože ve velké míře není vzdělávaní propojeno s potřebami trhu
práce.
Další informace o podnikatelských aktivitách a výhledových strategiích v oblasti podnikání a rozvoje
průmyslu jsme získali díky úzké spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Děčín, která mapuje
situaci z pohledu svých členů (větší zaměstnavatelé). I zde byl zmíněn problém nedostatku
kvalifikovaných pracovních sil, ale i nedostatek partnerů vhodných pro podnikání v regionu. Velké
problémy způsobuje zákon o veřejných zakázkách, který často brání tomu, aby veřejné zakázky daly
vydělat menším místním firmám, které nejsou ekonomicky tak konkurenceschopné, jako velcí hráči
na trhu.
Dalším zdrojem informací z oblasti podnikání je Hospodářská a sociální rada Děčína, která se zabývá
velkými globálními projekty jako je dálniční přivaděč do Děčína, nové vysokonapěťové vedení pro
Šluknovsko či plavební jez na Labi. Přestože některé z těchto projektů jsou mimo oblast MAS
Šluknovsko, jejich dopady se zcela jistě projeví i v našem regionu právě s ohledem na zlepšování
podmínek k podnikání. Proto jsou pro naši strategii tyto informace cenné.
Podnikatelské kavárny
V roce 2013 a 2014 probíhaly každý měsíc (vyjma prázdnin) ve městech Děčín, Varnsdorf a Šluknov
pravidelné podnikatelské kavárny zaměřené na setkávání podnikatelské veřejnosti (návštěvnost 10 –
30 lidí). Vždy se diskutovalo na konkrétní témata (podmínky pro místní podnikání, rozvoj cestovního
ruchu, etika podnikání, odcházení obyvatel z regionu, komunitně vedené plánování, atd.).
Podnikatelské kavárny pomohly dobře zmapovat podmínky pro podnikání a odhalily základní příčiny
úpadku podnikání v regionu (nízká kupní síla, konkurence nadnárodních korporací, někde
nedostatečná spolupráce s vedením obcí, administrativní a legislativní překážky, nedostatek
kvalifikovaných pracovníků, aj.)
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PRIORITY ŽIVNOSTNÍKŮ A DROBNÝCH PODNIKATELŮ V OBLASTI MAS ŠLUKNOVSKO ZJIŠTĚNÉ
FORMOU KOMUNITNÍHO SETKÁVÁNÍ V PODNIKATELSKÝCH KAVÁRNÁCH

TÉMATA PODNIKATELSKÝCH KAVÁREN:
• Komunitně vedená strategie místního rozvoje 2014 - 2020
Přednášející: Ing. Eva Hamplová, manažerka MAS Šluknovsko
• Marketing cestovního ruchu na Děčínsku a Šluknovsku
Přednášející: Bc. Michaela Dopitová, marketing Děčínského zámku
• Chci to změnit! Chci se změnit?
Přednášející: Mgr. Jakub Kureš - soukromý psychoanalytik
• Exodus jako řešení?
Přednášející: Mgr. Irena Kubátová, etikoterapeutka
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BŘEZEN 2014
téma: Komunitně vedená strategie místního rozvoje 2014 - 2020
Přednášející: Ing. Eva Hamplová, manažerka MAS Šluknovsko
19. 3. - Děčín
24. 3. - Varnsdorf
31. 3. - Šluknov
Přítomným hostům byla formou promítané prezentace představena Místní akční skupina
Šluknovsko, její činnost a úspěšné projekty, které se v uplynulých letech podařilo uskutečnit. Dále
byl vysvětlen pojem Komunitně vedená strategie místního rozvoje a byla nabídnuta možnost
zapojit se do její tvorby formou dotazníku. Byl vysvětlen přínos strategie pro rozvoj podnikání na
Děčínsku a Šluknovsku.
Zjištění a doporučení:
1) Většina přítomných podnikatelů se s pojmem Komunitně vedené strategie setkala na
Podnikatelských kavárnách poprvé. Je to pro ně nový pojem. O tom, jak budou podnikatelé a
živnostníci ochotni spolupracovat na tvorbě strategie a následně se účastnit projektů zásadním
způsobem rozhodne prezentace příkladů dobré praxe. Musí být vidět, jak projekty administrované
MAS konkrétně pomáhají a jaký přinášejí užitek.
2) Živnostníci jsou k projektům obecně skeptičtí, vadí jim vysoká administrativní náročnost
souvisejících procesů (kterým většinou nerozumějí). Důvodem malého zájmu jsou také závazky
plynoucí z podmínek výzev (udržitelnost, spolufinancování), ale i kauzy, které již mnoho podnikatelů
dostaly do nemalých potíží (ROP Severozápad).
3) Projekty administrované MAS jsou zajímavou příležitostí pro drobnou modernizaci a technologické
investice menšího rozsahu. Drobní podnikatelé a živnostníci aktuálně nemají prostředky na
spolufinancování velkých projektů, ale menší projektové částky na nákup strojů a zařízení (na které
banky nechtějí poskytovat úvěry) jsou vítány.
4) Účast na tvorbě zásobníku projektů se v případě podnikatelů setkává s obavami, že by mohlo dojít
k vyzrazení strategických podnikatelských záměrů. Z tohoto důvodu je zájem spíše vlažný. Je nutné
dobře ošetřit způsob komunikace s podnikateli.
5) Rozvoj podnikání na Děčínsku a Šluknovsku je tlumen obecně špatnou náladou, která vyplývá z
konkurence nadnárodních korporací, nízké kupní síly obyvatelstva, legislativních zmatků, špatné
vymahatelnosti pohledávek a v neposlední řadě sociálním napětím v regionu.
6) Určitě by byla vítána větší iniciativa místních samospráv ohledně zlepšování podmínek pro
podnikání. Je nutné více komunikovat při hledání společných zájmů a hledat cesty, jak umožnit
místním firmám více se podílet na realizaci veřejných zakázek.
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DUBEN 2014
téma: Marketing cestovního ruchu na Děčínsku a Šluknovsku
Přednášející: Bc. Michaela Dopitová, marketing Děčínského zámku
23. 4. - Varnsdorf, 28. 4. - Děčín, 30. 4. - Šluknov
Dvacet let hovoříme o cestovním ruchu jako o naději pro udržitelný rozvoj Děčínska a Šluknovska.
Disponujeme turisticky krásnou oblastí s přírodními unikáty a historickými památkami. V regionu
máme Národní park České Švýcarsko, jehož možnosti plně nevyužíváme. Chybí nám dostatek
kvalitních služeb a zejména jejich provázanost. Přestože každoročně přijíždějí do regionu desítky
tisíc turistů, neumíme tento potenciál plně využít.
Zjištění a doporučení:
1) Úroveň služeb cestovního ruchu je v některých méně navštěvovaných oblastech Šluknovska na
velmi špatné úrovni. Chybí zde turisté a tím pádem i poskytovatelé služeb.
2) Propagace regionu se koncentruje převážně na oblast Českého Švýcarska. Chybí podpora dalších
oblastí, jako je severní Šluknovsko, Varnsdorfsko, Tolštejnské panství, atd.
3) V regionu výrazně chybí incomingová agentura, která by se soustředila na lákání turistů ze
zahraničí na Šluknovsko.
4) Poskytovatelé služeb mají citelný nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by ovládali jazyky
(zejména němčinu), základy obsluhy a obchodního chování. Absolventy varnsdorfské integrované
školy s tímto zaměřením poskytovatelé služeb hodnotí jako nepoužitelné.
5) Ve Šluknově byl založen Cech poskytovatelů služeb cestovního ruchu, který bude výběrovou
profesní organizací v regionu. Jeho smyslem je iniciovat postupná zlepšení. Například většina měst a
obcí na Šluknovsku postrádá kvalitní síť služeb cestovního ruchu odpovídající evropskému standardu.
Situace je natolik absurdní, že například městská infocentra ve Varnsdorfu a Rumburku mají o
víkendu zavřeno (provozují jen v sobotu dopoledne, atd.) Je nutné řešit dopravní obslužnost.
6) Šluknovsko je velmi zajímavá turistická destinace s dosud nevyužitým potenciálem. Je zde příznivý
terén pro provozování mnoha rekreačních sportovních aktivit, nachází se zde vysoká koncentrace
sakrálních památek z nichž některé jsou evropské unikáty. Jako velkou přednost je potřeba vidět
zachovalou krajinu a architekturu podstávkových domů.
7) Katastrofální dopady na cestovní ruch měly sociální nepokoje na Šluknovsku v roce 2011. Turistická
návštěvnost tím prudce klesla a region se neustále potýká s poškozenou pověstí (škody se odhadem
pohybují ve stovkách milionů). Poškozením dobrého jména regionu byl citelně zasažen projekt
Tolštejnského panství, který byl velmi dobře nastartován, ale nyní se potýká s existenčními problémy.
Proto jsou akutně důležité velké investice do obnovy image a pověsti regionu.
8) Obce by se měly mnohem více soustředit na budování atraktivit a osvětu historického dědictví,
které lze využít jako know-how pro cestovní ruch. Pěkným příkladem obce, která to dělá dobře, je
Lipová (obnova památek, rekonstrukce podstávkového domu, infocentrum, rekreační areál).
9) Cestovní ruch je potřeba vnímat jako průmyslové odvětví. Je to příležitost pro rozvoj služeb v
mnoha oborech s vazbou na vytváření nových pracovních míst. Bohužel, mnoho lidí si stále pod
pojmem cestovní ruch vybavuje nějakou zbytkovou kulturní aktivitu, což brání jeho dynamickému
rozvoji.
10
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KVĚTEN 2014
téma: Chci to změnit! Chci se změnit?
Přednášející: Mgr. Jakub Kureš - soukromý psychoanalytik
21. 5. - Děčín, 23. 5. - Šluknov, 26. 5. - Varnsdorf
Podnikatelé na Šluknovsku nehodnotí místní podmínky pro podnikání příznivě. Ačkoli se může zdát,
že na vině jsou vnější neovlivnitelné okolnosti, v mnoha případech situace nemusela dojít tak
daleko, kdyby se podnikatelé a živnostníci uměli domluvit mezi sebou a lépe kolektivně vyjednávali
s místní samosprávou a efektivněji komunikovali se spotřebitelskou veřejností. Lektor této kavárny
naznačuje: „Kdo by nechtěl, aby se mu v podnikání dařilo? Snažíme se proto působit na okolí, ale
místo pozitivní energie přichází často únava a syndrom vyhoření. Zkusme změnit svůj přístup,
hodnoty, strategie, plány a cíle.“
Zjištění a doporučení:
1) Podnikatelé a živnostníci mají velký problém domluvit se mezi sebou na společném směřování. Pojem
synergie jim není neznámý, ale jsou stresováni existenční nejistotou a únavou, která jim brání vzájemně
spolupracovat. V Německu či v Rakousku je to vyřešeno tím, že každý podnikatel musí být ze zákona
povinně členem příslušné hospodářské komory. U nás tomu tak není.
2) Velká část podnikatelů nechápe přesně aktuální situaci. Mají představu, že když se jim kdysi dařilo,
bude se jim dařit i nadále bez toho, aniž by se naučili dynamicky přizpůsobovat novým podmínkám.
Zatímco stávající podnikatelé své chování už těžko změní, bylo by dobré v tomto ohledu školit mladé
začínající podnikatele, aby schopnost spolupracovat byla jejich strategickou výhodou.
3) Nízká kupní síla je plošný jev na celém Děčínsku. Je to důsledek vyčerpání lokální ekonomiky v důsledku
neošetřených odtoků peněz z regionu. Nicméně i podnikatelé a živnostníci nadále nakupují nejraději v
marketech nadnárodních řetězců, čímž se osobně podílejí na zhoršování vlastní nepříznivé situace.
4) Při Okresní hospodářské komoře v Děčíně byla založena nová sekce pro živnostníky a drobné podnikání.
Záměrem tohoto opatření bylo vytvořit zájmovou skupinu, která by hájila své zájmy ve veřejném prostoru.
Sekce ale fakticky nezačala fungovat kvůli malému zájmu o členství.
5) Obecně chybí osvěta o regionální synergii a lokální ekonomice, která by byla směřována jak k podnikatelům, tak ke spotřebitelské veřejnosti. Je to asi nejpotřebnější opatření, které by pomohlo zlepšit ekonomickou bilanci malých regionů. Lidé by měli vědět, že je důležité investovat a utrácet peníze lokálně
(lokální multiplikace), tak jak je to běžné v Německu, Rakousku či ve Švýcarsku.
6) Zásadní brzdou rozvoje podnikání je akutní nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v regionu. Absolventi škol nejenže nemají praktické dovednosti, ale nemají ani základní pracovní návyky a nechápou, co
znamená loajalita k firmě či zaměstnavateli. Obory na školách téměř nereflektují potřebu a poptávku
místních firem (pro školy je směrodatné, aby měly atraktivní obory pro děti bez ohledu na následnou
uplatnitelnost v praxi).
7) Zájem podnikatelů aktivně se podílet na zlepšení podmínek pro podnikání je paradoxně velmi malý,
přestože to je předpoklad jejich úspěšné činnosti. Často je preferován okamžitý ekonomický efekt před
investicí do budoucnosti, protože budoucnost je v České republice (i vzhledem k celkovému právnímu
chaosu) velmi nejistá.
8) Zájem o účast v rekvalifikačních kurzech pro začínající podnikatele je malá. Jen velmi málo absolventů
těchto kurzů najde odvahu skutečně zahájit podnikatelskou činnost. Měly by se analyzovat příčiny tohoto
jevu a přijmout politická opatření.
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ČERVEN 2014
téma: Exodus jako řešení?
Přednášející: Mgr. Irena Kubátová, etikoterapeutka
16. 6. - Varnsdorf
18. 6. - Děčín
19. 6. - Šluknov
Děčínsko a Šluknovsko opouštějí stovky lidí, kteří hledají lepší životní perspektivu. Mladí odcházejí
po dokončení středního vzdělání, kvalifikovaní využívají nabídek otevřeného trhu práce v Německu.
Jaká je asi budoucnost regionu, ze kterého nezadržitelně mizí lidské zdroje? Podnikatelé upozorňují,
že jim ubývá zákazníků a zejména kvalifikovaných pracovníků. V některých menších obcích lze
situaci hodnotit jako „dojezd na rezervu“.
Zjištění a doporučení:
1) Místní firmy mají značné problémy získat kvalifikované a loajální zaměstnance. Ti, kteří něco
opravdu umějí, odcházejí za lepšími podmínkami, protože mzdové ohodnocení kvalifikovaných
odborníků je v jiných regionech a zejména v Německu výrazně vyšší.
2) V regionu přibývá lidí bez kvalifikace a pracovních návyků žijících ze sociálních dávek. Sociálně
nepřizpůsobiví migrují po regionu a prezentují těm, kdo pracují za minimální mzdy, že být na dávkách
je výhodnější, než pracovat za nuznou mzdu.
3) Je nutné zaměřit se na vzdělávání dětí na prvním stupni základních škol - chybí výchova zaměřená
na vztah k regionu a k poctivému řemeslu. Výchovu mladé generace je nutné stavět na poznávání
původních tradic a budování vztahu k místu a jeho hodnotám. Výchovu budoucích kádrů by měly
řešit profesní cechy (které zatím nejsou) ve spolupráci se školami. Je nutné snažit se o změnu
vzdělávacího systému tak, aby výuka na školách byla propojena s potřebami zaměstnavatelů.
4) Podnikatelskému prostředí v regionu by mohla pomoci aktivnější přeshraniční spolupráce se
sousedním Německem, a to zejména v oblasti regionální produkce potravin a cestovního ruchu.
5) Je potřeba vrátit podnikání a život do ulic měst a obcí. To znamená posilovat kapacity lokální
ekonomiky podporou komunitního života a generování společných zájmů (přestali jsme fungovat jako
společnost, protože došlo k porušení vnitřních vazeb a vztahů - společnost se individualizovala a
výsledkem je svíravý strach z existenční nejistoty).
6) Šluknovsko má velmi bohatou a slavnou průmyslovou a podnikatelskou tradici. Je s podivem, že
dodnes v regionu nefunguje žádné muzeum tradic a řemesel.
7) Je potřeba hledat programy na podporu malých firem do 30-ti zaměstnanců. Zaměřit se na rozvoj v
oblasti služeb cestovního ruchu (asi největší aktuální potenciál).
8) Je nutné zastavit „výprodej rodinného stříbra“, čili společných hodnot regionu (např. vodní zdroje).
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Obr. 2.5 Podnikatelská kavárna v Děčíně, foto Martin Zika

Obr. 2.6 Podnikatelská kavárna ve Šluknově, foto Martin Zika

Dotazování spolků a neziskových organizací
Spolkový život a organizace občanské společnosti mají potenciál výrazně zvyšovat kvalitu života
v regionu. Proto byly místní spolky aktivně zapojeny do přípravy strategie formou veřejných besed a
zástupci neziskových organizací byli pravidelně zváni na akce MAS Šluknovsko. Mezi nejzajímavější
setkání s neziskovým sektorem patřil Festival lokální ekonomiky (září 2013 ve Varnsdorfu), kde se
probírala mnohá témata týkající se komunitního života. Někteří zástupci neziskovek měli možnost na
tomto festivalu i přednášet.
Při dotazníkovém šetření bylo osloveno celkem 47 neziskových organizací z území MAS Šluknovsko,
přičemž jsme získali 10 tištěných dotazníků.
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Řada neziskových organizací je přímo zapojena do procesu ISRÚ MAS Šluknovsko, a to zejména
v oblasti sociálních služeb a problematiky sociálního vyloučení (Cedr, o.s., White Light 1, o.s.,
Agentura Pondělí, o.s., Komunitní centrum Kostka, o.s.).
Dotazování základních a středních škol
Oslovili jsme všechny školy v oblasti MAS Šluknovsko s nabídkou zapojení se do tvorby komunitně
vedené strategie místního rozvoje a následně jsme navázali spolupráci s těmi školami, které se k naší
žádosti postavily vstřícně.
Při dotazníkovém šetření bylo osloveno celkem 31 škol působících na území MAS Šluknovsko,
přičemž jsme získali 8 tištěných dotazníků.
Dotazování středoškolské mládeže
VÝSLEDKY ZAPOJENÍ STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE V OBLASTI MAS ŠLUKNOVSKO DO TVORBY
KOMUNITNĚ VEDENÉ STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020
„Vize pro náš život“
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Zpracováno: březen - duben 2014

15

Integrovaná strategie území MAS Český sever 2014+
Úvod:
Mladá generace žijící a studující v oblasti MAS Šluknovsko patří z hlediska tvorby komunitní strategie
k mimořádně zajímavým referenčním skupinám místního obyvatelstva. Překvapilo nás, že
středoškoláci druhých až čtvrtých ročníků velmi citlivě vnímají problematická témata našeho regionu.
Jak jsme si ověřili, právě tito mladí lidé v nejbouřlivějším období svého intelektuálního rozvoje dobře
chápou, že jsou společností směřováni špatným směrem. Místo, aby se plně koncentrovali na svou
budoucí profesní dráhu a užívali si aktivně života, musejí přemýšlet o tom, jak se vypořádat s
perspektivou nezaměstnaného žijícího v regionu postiženém mnohými sociálními problémy. Často se
cítí diskriminováni a frustrováni opomíjením svých názorů. Výsledkem je rezignace na spolupráci s
místní komunitou, protože jsou netečnou společností odkázáni k tomu, aby si existující problémy
nějak vyřešili sami, což pochopitelně přesahuje jejich možnosti. Proto drtivá většina z nich uvažuje po
dokončení studia co nejdříve a natrvalo opustit Děčínsko. Ne všem se to nakonec podaří, ale nutno
konstatovat, že odcházejí ti nejlepší a nejschopnější, což je velké riziko pro budoucnost regionu.
V oblasti MAS Šluknovsko (Šluknovsko, Děčínsko, Novoborsko) mají místní firmy již nyní velký
problém získat a udržet mladé a kvalifikované kádry. Důvodem není jen výše mzdy, ale hlavně
celková kvalita životních podmínek. Dle názoru mladých lidí, jak se ukazuje v další části této studie,
zde chybí dostatečné možnosti pro sportovní a kulturní vyžití, kvalitní a dostupná lékařská péče,
dopravní obslužnost umožňující dojíždění za službami, které se nabízejí jinde v regionu. Mladí lidé si
všímají i toho, jak jsou zařízeny jejich školy a v jakém stavu je občanská vybavenost a atraktivnost
obcí. Mezi všemi tématy, na kterých by se podle dotázaných studentů středních škol mělo
zapracovat, dominují dvě oblasti - nedostatek pracovních příležitostí a sociální napětí vznikající
náplavami rizikových skupin obyvatelstva, jako jsou drogově závislí nebo Romové bez práce.
Díky tomu, že jsme příhraniční region sousedící z velké části s Německem, sledují místní obyvatelé
bedlivě poměry za hranicí. Vidí tam mnohem kvalitnější možnosti pro volnočasové vyžití, ale vidí i to,
že v sousedním Německu si mohou vydělat reálně více a nakupovat mohou podstatně levněji
kvalitnější zboží, než je tomu u nás. Není tedy náhodou, že se ti nejschopnější studenti ohlížejí za
perspektivou odchodu do sousedního Německa a jsou v tom podporováni poptávkou tamního trhu
práce. Kam takové nastavení společnosti vede příkladně demonstruje nemocnice v Rumburku, která
má obecně i mezi mladými lidmi nedobrou pověst. Je to způsobeno nejen technickým stavem tohoto
zdravotnického zařízení, ale i tím, že kvalitní zdravotnický personál má mnohem lepší perspektivu v
sousedním Německu, čehož mnozí lékaři, sestry, pečovatelky, terapeuti, atd., využívají. Popisovaná
situace se však netýká jen vysoce kvalifikovaných profesí. Velké problémy například mají i stavební
firmy, které poptávají mladé zedníky s praxí. Tím se dotýkáme dalšího závažného problému - mnohé
učební a studijní obory nemají návaznost na pracovní uplatnění v regionu, což opět motivuje mladou
generaci k odchodu jinam ihned po dokončení studií. Jejich rodiče, kteří se ocitají v bezradné situaci,
je v tomto rozhodnutí pochopitelně podporují, čímž se narušuje integrita rodin i celé společnosti.
Vzhledem k výše uvedenému je patrné, že právě mladá generace ve věku mezi 15 až 25 lety je z hlediska plánování strategie místního rozvoje velmi důležitá. V roce 2020 se bude jednat o skupinu lidí v
nejproduktivnějším věku (20 až 30 let), na které bude velmi záležet, v jakých podmínkách budeme žít
a v jakých podmínkách budou mladé rodiny vychovávat příští generaci. Jinak řečeno, pokud se nám
nepodaří již nyní vytvořit takovou strategii, která by prakticky dokázala motivovat mladé lidi, aby
zůstali v našem regionu, pak těžko můžeme hovořit o dosažení základního parametru, kvůli kterému
se strategické plánování provádí, a tím je trvalá udržitelnost. Bude zde chybět základní pilíř zdravé
společnosti, na kterém lze stavět ekonomickou, kulturní a sociální budoucnost.
Naléhavost problému jsme se rozhodli akcentovat uspořádáním regionálního fóra EXODUS JAKO
ŘEŠENÍ?, které se uskutečnilo 24. června 2014 ve Varnsdorfu. Jeho smyslem je v kompetentním týmu
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zjistit, v jakém rozsahu se odcházení obyvatel ze Šluknovska a Děčínska děje, jaká jsou s tím spojena
rizika a co by bylo možné v tomto ohledu podniknout. S výsledky fóra budeme rovněž pracovat při
tvorbě strategie místního rozvoje na období 2014 - 2020.

Metoda zjišťování priorit:
Oslovili jsme všechny školy v oblasti MAS Šluknovsko s nabídkou zapojení se do tvorby komunitně
vedené strategie místního rozvoje a následně jsme navázali spolupráci s těmi školami, které se k naší
žádosti postavily vstřícně. Rozhodli jsme se zkoumat názory studentů 2., 3. a 4. ročníků, aby se do
výsledků promítly názory různých věkových skupin dospívající mládeže. Pracovali jsme celkem s
třinácti třídami vybranými tak, aby ve vzorku byla zastoupena učňovská mládež i budoucí
vysokoškoláci (gymnazisté). Navštívili jsme města Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, Česká Kamenice a
Kamenický Šenov (výsledky z Kamenického Šenova jsme nakonec do zkoumání nezařadili, protože
tuto školu navštěvují studenti převážně z jiných míst republiky, kteří nejsou znalí místních poměrů).
Nejprve byla studentům promítnuta prezentace s výkladem, jehož smyslem bylo představit Místní
akční skupinu Šluknovsko a smysl komunitně vedené strategie místního rozvoje. Vlastní práce se
studenty probíhala metodou brainstormingu a určení priorit. Nejprve studenti odpovídali na otázku
„Co bychom chtěli změnit (co je špatně)“ a následně formou hlasovacích lepíků přiřazovali hlasy těm
položkám, které považují za nejdůležitější. Totéž se dělo na otázku „Jak bychom využili dotační
prostředky (co je třeba udělat)“. Následně studenti vyplňovali dotazníky, které jsou v současné době
vyhodnocovány. Výsledky brainstormingu uvádíme v další části tohoto materiálu.
Odpovědi, které jsme získali, jsou řazeny v pořadí podle toho, kolik hlasů získaly jednotlivé body v
hlasování o prioritách (každý student měl jeden hlas, který mohl udělit bodu, který dle svého názoru
považuje za svou prioritu). Návrhy s 0 body jsou ty, které sice při brainstormingu zazněly z fóra,
nicméně v hlasování o prioritách nezískaly žádnou podporu.

Zkoumání metodou brainstormingu probíhalo na těchto školách:
10.3.2014 SOŠ mgp (mediální grafiky a polygrafie) Rumburk 3. ročník
11.3.2014 Gymnázium Rumburk 3. a 4. ročník
14.3.2014 VOŠ a SŠ Karoliny Světlé, Varnsdorf 2. a 3. ročník
14.3.2014 SOŠ mgp (mediální grafiky a polygrafie) Rumburk 2. ročník
17.3.2014 VOŠ a SŠ Mariánská, Varnsdorf 2. ročník
18.3.2014 Gymnázium Č. Kamenice 3. ročník
25.3.2014 VOŠ a SŠ Karoliny Světlé 3. ročník
26.3.2014 SLŠ (Střední lesnická škola), Šluknov 3. a 4. ročník
27.3.2014 VOŠ a SŠ Mariánská, Varnsdorf 3. ročník
31.3.2014 SUŠ Sklářská Kamenický Šenov 3. ročník
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10. 3. a 14.3. 2014
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk
Co bychom chtěli změnit (co je špatně):
- Rizika a nebezpečí ze strany romské komunity (29)
- Nezaměstnanost (14)
- Malé možnosti pro sportovní vyžití (7)
- Drogově závislí (7)
- Malá nabídka pro aktivity mladých lidí - zájmových činností (6)
- Chátrající opuštěné budovy bez využití (2)
- Špatná dostupnost i kvalita lékařské péče (1)
- Nedostatek vyžití pro seniory (1)
- Stav silnic a místních komunikací (1)
- Stav nádraží ve Velkém Šenově (1)
- Nepořádek na veřejných prostranstvích (0)
- Malá schopnost komunikovat s cizinci (0)
- Nedostatek a ničení dětských hřišť (0)
- Nedostatek bezpečných cyklostezek (0)
- Kriminální jevy a bezpečnost (0)
- Sběrači kovů poškozující občanskou vybavenost, památky a nemovitosti (0)
- Znečištěné a neupravené malé vodní toky (0)
- Nedostatečná obchodní síť (0)
- Dopravní obslužnost (0)
- Korupce (0)
- Toulavá zvířata (0)
Jak bychom využili prostředky (co je třeba udělat):
- Vytvoření nových pracovních příležitostí (19)
- Nové možnosti pro aktivní vyžití mladých lidí, koncerty, festivaly (13)
- Hřiště pro neplacené sportovní aktivity (3)
- Zlepšení bezpečí na ulicích (1)
- Zlepšení lékařské péče (2)
- Prevence před kriminalitou a drogami (2)
- Podpora rozvoje cestovního ruchu (0)
- Zájmové aktivity pro romské děti (0)
- Přizpůsobení nepřizpůsobivých (0)
- Sociální podpora ve stravenkách, ne v penězích (0)
- Koupaliště v Rumburku (0)
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11.3. 2014
Gymnázium Rumburk
Co bychom chtěli změnit (co je špatně):
- Nedostatek pracovních příležitostí - zejm. pro vysokoškoláky (20)
- Sociální problémy způsobené nepřizpůsobivými - Romové (5)
- Špatná a nedostatečná zdravotní péče - nemocnice Rumburk (2)
- Nedostatek možností pro volnočasové aktivity (2)
- Zanedbanost veřejných prostranství (1)
- Nízká úroveň společenského života a kulturního vyžití (1)
- Špatná pověst samosprávy v Rumburku (1)
- Kriminalita, vandalismus (0)
- Negramotnost (0)
- Neobhospodařované polnosti (0)
- Drogy (0)
- Chátrající opuštěné budovy a brownfieldy bez využití (0)
- Špatný stav silnic a nedostatečná dopravní obslužnost (0)
- Nedostatek možností pro neplacený sport v Rumburku (0)
- Nedostatečná obchodní síť (0)
- Agresivita a drzost dětí a mládeže (0)
- Neupravené náměstí ve Varnsdorfu (0)
Jak bychom využili prostředky (co je třeba udělat):
- Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče (6)
- Příležitostné pracovní možnosti pro studenty (brigády) (6)
- Řešení sociálních ghett a problémů se sociálním bydlením (5)
- Praxe ve firmách pro mladé lidi a absolventy škol (4)
- Více sportovního vyžití (včetně vybavení) pro děti a mládež (3)
- Podpora místního podnikání (2)
- Vybudování rozhledny v Rybništi (2)
- Multifunkční volnočasová hala v Rybništi (1)
- Přesun vhodných firem a výroby do malých měst a na venkov (1)
- Zlepšení služeb a mediální podpory cestovního ruchu (1)
- Zlepšení využívání sociálních dávek a podpory (1)
- Zlepšení mediální pověsti Šluknovska (1)
- Zkvalitnění práce policie v ulicích (0)
- Efektivnější sociální začleňování, rovnoprávnost (0)
- Zlepšení cenové dostupnosti kulturních a sportovních zařízení (0)
- Větší podpora sportovních klubů (0)
- Více možností pro vzdělávání negramotných a nepřizpůsobivých (0)
- Zlepšení rozdělování veřejných finančních prostředků (0)
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14. 3. a 25.3. 2014
VOŠ a SŠ Karoliny Světlé - Varnsdorf
Co bychom chtěli změnit (co je špatně):
- Soužití s nepřizpůsobivými a Romy (34)
- Nezaměstnanost (8)
- Nedostatečné volnočasové vyžití pro mladé lidi (7)
- Herny s hazardní zábavou (5)
- Špatný stav silnic a nedostatečná dopravní obslužnost (4)
- Kriminalita, vandalismus (2)
- Špatná pověst regionu (2)
- Drogy (2)
- Neonacisti (2)
- Zanedbanost veřejných prostranství (1)
- Vláda a politika (1)
- Nízká kvalita internetového připojení (1)
- Špatné mezilidské vztahy (1)
- Špatné rozdělování veřejných financí - z rozpočtu města (0)
- Bezdomovci (0)
- Diskriminace naruby (0)
- Nízká kulturní úroveň obyvatelstva (0)
- Vizuální stav měst na Šluknovsku (0)
Jak bychom využili prostředky (co je třeba udělat):
- Vytváření pracovních příležitostí (12)
- Rovnoprávnost všech občanů před zákonem (8)
- Zlepšení veřejných prostranství a jejich údržba (7)
- Skatepark (7)
- Hezký holky (7)
- Nová a lépe vybavená klubová zařízení pro mladé (6)
- Rozšířit nabídku sportovního vyžití (5)
- Zřízení provozovny McDonald's (4)
- Opravy komunikací (3)
- Způsob rozdělování sociálních dávek (2)
- Zapojování aktivních lidí do společných věcí (2)
- Zlepšení práce policie, tvrdší postihy pro přečiny, odstranění drog (2)
- Podpora sociálního podnikání a podpůrných center (1)
- Vytvářet pracovní místa pro absolventy škol (1)
- Řešení korupce změnou systému (1)
- Nová fasáda kostela sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu (1)
- Rekonstrukce historicky hodnotných objektů (0)
- Využití opuštěných budov (0)
- Finanční dostupnost kultury - kino a divadlo (0)
- Levnější veřejná doprava (0)
- Podpora cestovního ruchu (0)
- Venkovní letní koupaliště ve Varnsdorfu (0)
- Lavičky ve městě (0)
- Vybudovat ve Varnsdorfu náměstí (0)
- Najít využití pro chátrající „červený“ kostel ve Varnsdorfu (0)
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17. 3. a 27. 3. 2014
VOŠ a SŠ Mariánská Varnsdorf
Co bychom chtěli změnit (co je špatně):
- Nedostatek pracovních příležitostí (19)
- Špatný stav komunikací (6)
- Drogová závislost (5)
- Dezolátní stav free sportovišť (5)
- Málo příležitostí pro volnočasové aktivity (5)
- Není nemocnice ve Varnsdorfu, nedostatečné zdravotnictví (5)
- Bezpečnost v ulicích Varnsdorfu (4)
- Špatné rozdělování veřejných peněz (4)
- Nedostatek brigád (3)
- Nárůst drogově závislých (3)
- Poskytování výhod sociálně nepřizpůsobivým - diskriminace „bílých“ (1)
- V zaměstnání neuplatnitelná praxe absolventů (1)
- Nedostatečná dopravní obslužnost (1)
- Malá pestrost možností pro sportovní aktivity (1)
- Nedostatečné technické vybavení škol (1)
- Nekvalitní pokrytí internetem na periferiích města (1)
- Vandalismus (1)
- Nedostatek kulturních příležitostí v malých obcích (1)
- Přítomnost nevítaných individuí na dětských hřištích (0)
- Nekultivovanost starší generace (0)
- Laxní přístup městské policie ve Varnsdorfu (0)
- Špatná pověst regionu (0)
Jak bychom využili prostředky (co je třeba udělat):
- Praxe studentů ve firmách s možností pracovní nabídky (14)
- Zastavit přistěhovávání nepřizpůsobivých (8)
- Podpora zaměstnanosti (7)
- Výstavba sportovních center s možností pracovního uplatnění (7)
- Podpora neoficiálního sportu a kultury (5)
- Zlepšit vybavení škol (5)
- Zlepšit práci policie (4)
- Podpora místních zemědělců (4)
- Komunitní centra pro zájmové aktivity (3)
- Projekty vytvářející pracovní příležitosti (2)
- Propojení vzdělávání a pracovní trh v regionu - uplatnění v oboru (2)
- Zlepšení kvality vybavení a personálu rumburské nemocnice (2)
- Zlepšit kvalitu internetové sítě (2)
- Nové vybavení skateparků (1)
- Zkvalitnit zdravotnickou péči v regionu na všech úrovních (1)
- Podpora dobré pověsti regionu a cestovního ruchu (1)
- Zapojit důchodce do péče o čistotu města a bezpečnost (0)
- Varnsdorfský Dropin (0)
- Smysluplná pomoc bezdomovcům (0)
- Podpora spolkové činnosti v malých obcích (0)
- Podpora alternativních druhů veřejné dopravy (0)
- Větší dohled nad šedou ekonomikou - Vietnamci (0)
- Bobová dráha (0)
- Opravit Karlovo Údolí u Šluknova (0)
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18. 3. 2014
Gymnázium Česká Kamenice
Co bychom chtěli změnit (co je špatně):
- Chybí podpora města aktivitám mladých (6)
- Zánik výrobních provozů a vysoká nezaměstnanost (3)
- Hodně marketů, které způsobily zánik živnostníků a drobných krámků (1)
- Málo kulturního vyžití (1)
- Pasivita při řešení sociálních problémů (0)
- Nejsou volně přístupná sportoviště (0)
- Špatný stav komunikací (0)
- Kriminalita (0)
Jak bychom využili prostředky (co je třeba udělat):
- Podpora místních firem při vytváření pracovních míst (8)
- Podpora podmínek a kvality vzdělávání (2)
- Učit lidi komunikovat (0)
- Podpora místních zemědělců a regionálních producentů (0)
- Naučit lidi čerpat finanční podporu z fondů, dotací a příspěvků (0)
- Zkvalitňování zdravotnictví v regionu (0)
- Lepší využití financí z rozpočtu obcí (0)
- Zlepšování kultury a kulturnosti (0)
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26. 3. 2014
Střední lesnická škola a střední odborná škola sociální Šluknov
Co bychom chtěli změnit (co je špatně):
- Nedostatek pracovních příležitostí - pro mladou generaci (17)
- Kriminalita páchaná nepřizpůsobivými (6)
- Špatný systém sociální podpory (4)
- Rozbité silnice (4)
- Nedostatek kulturního vyžití a volnočasových aktivit (5)
- Čistota veřejných prostranství - rybník Pazderák ve Šluknově (2)
- Špatná kvalita i dostupnost zdravotní péče (5)
- Nedostupnost veterinární péče (0)
- Zneužívání pojmu diskriminace k získávání výhod (0)
- Dostupnost kvalitního zboží - nepředraženého (0)
- Cenová nedostupnost bydlení pro mladé rodiny (0)
- Špatné nakládání s odpady (0)
- Neobdělávaná pole (0)
- Nízká kupní síla (0)
- Chybí volně přístupná sportovní centra (0)
- Zanedbané domy (0)
- Zrušená koupaliště (0)
- Bezpečí na veřejnosti (0)
- Rozpadlá hráz pod Šluknovským zámkem (0)
Jak bychom využili prostředky (co je třeba udělat):
- Podpora vytváření pracovních příležitostí (16)
- Vytvoření systému uplatnitelné praxe pro absolventy škol (6)
- Neplacené volnočasové aktivity (6)
- Rozbít romská ghetta (4)
- Zabránit Romům a feťákům demolovat hřiště a občanskou vybavenost (2)
- Obnova pivovaru ve Šluknově (2)
- Podpora drobného podnikání (2)
- Zlepšit vybavení a zázemí škol (2)
- Výchova nepřizpůsobivých k normálnímu životu (1)
- Investice do zkvalitnění zdravotnických zařízení (1)
- Odpadkové koše na veřejných prostranstvích a kolem Pazderáku (1)
- Zlepšení dopravní obslužnosti na Šluknovsku (0)
- Zlepšení kulturního života ve Šluknově (0)
- Revitalizace Karlova údolí (0)
- Zřízení přírodního koupaliště a sportovního areálu (0)
- Posílení veřejného dohledu nad pořádkem v obcích - zapojení důchodců (0)
- Dětské hřiště v Dolních Mikulášovicích (0)
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SOUHRNNÝ VÝSTUP PRO OBLAST MAS ŠLUKNOVSKO:
Jaké jsou tedy celkové výsledky, které by mohly komunálním politikům napovědět něco o prioritách a
potřebách mladých lidí v našem regionu? Co by pomohlo změnit jejich rozhodnutí opustit kraj, ve
kterém se narodili a kde mají rodiče? Přestože by si daná otázka zasloužila mnohem odbornější a
podrobnější výzkum, i naše zjištění naznačují hlavní priority:
1) Možnosti pracovního uplatnění s uspokojující finanční odměnou.
2) Pocit bezpečí a sociální spravedlnosti - vyřešení otázky náplav rizikového obyvatelstva.
3) Dostatek příležitostí pro kulturní, sportovní a jiné volnočasové vyžití.
Co mladým lidem v kategorii středoškolské mládeže nejvíce vadí?
Nezaměstnanost (84)
Romská problematika (74)
Málo příležitostí pro zájmovou a kulturní činnost (34)
Přítomnost drog a jejich projevů (17)
Špatný stav silnic a místních komunikací (15)
Špatná kvalita a dostupnost zdravotní péče (13)
Nedostatek možností pro volnočasový sport (13)
Kriminalita, vandalismus, hazard (12)
Zanedbanost a zchátralost veřejných prostranství (6)
Nespravedlivý systém sociální podpory (5)
Jaké projekty by mladí lidé nejvíce preferovali?
Tvorba pracovních příležitostí (kvantitativní i kvalitativní) (57)
Výstavba zařízení pro volnočasové aktivity a kulturu (34)
Propojení vzdělávacího systému a praxe umožňující
získání brigád či trvalého zaměstnání (praxe ve firmách) (33)
Řešení romské problematiky a sociální spravedlnosti (31)
Větší nabídka pro rekreační sportovní vyžití (26)
Podpora drobného podnikání a místních zemědělců (17)
Investice do zlepšení dostupnosti i kvality lékařské péče (12)
Opravy veřejných budov, občanské vybavenosti a komunikací (11)
Zlepšení vybavení a zázemí škol (9)
Zlepšení bezpečnosti a práce policie (9)
Zlepšení mediální pověsti regionu (3)
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ZÁVĚR:
Naším cílem bylo původně zjistit priority mladých lidí v oblasti MAS Šluknovsko a tyto zapracovat jako
součást komunitně vedené strategie místního rozvoje. Narazili jsme však na akutní problém, jehož
řešení nesnese odkladu. Již za dva měsíce ukončí další mladí lidé své středoškolské studium a s velkou
pravděpodobností většina z nich opustí náš region. Někteří odejdou na vysoké školy, někteří se vydají
za prací do sousedního Německa či do středu Čech, další se pustí odvážně do světa. Po zkušenostech,
které si s sebou odnášejí, je pravděpodobnost, že se na Šluknovsko někdy vrátí, velmi malá. Reálně
hrozí, že početně budou nahrazeni dalšími skupinami sociálně nepřizpůsobivých a do společnosti
nezařaditelných obyvatel, kteří zájmy našeho regionu nesmírně poškozují. Protože tento stav není
udržitelný, svoláváme fórum kompetentních lidí, aby nám pomohli při práci na strategii místního
rozvoje, která bude řešení exodu místního obyvatelstva alespoň částečně obsahovat.

Obr. 2.7 Setkání se studenty ve Varnsdorfu, foto Martin Zika

Obr. 2.8 Setkání se studenty v Rumburku, foto Martin Zika
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Obr. 2.9 Setkání se studenty v České Kamenici, foto Martin Zika

Fórum „Exodus jako řešení?“
Výsledky šetření názorů a potřeb středoškolské mládeže žijící a studující v oblasti MAS Šluknovsko
nás přivedly k tomu, abychom provedli ještě jedno komunitní zjišťování na téma migrace a odcházení
obyvatel Šluknovska a Děčínska. Většina středoškoláků se totiž vyslovila v tom smyslu, že by po
ukončení studia chtěli z různých důvodů region opustit (nezaměstnanost, nízké mzdy, sociální napětí,
kriminalita, lékařská péče, atd.). Potřebovali jsme tedy zjistit, zda se tento trend projevuje i u dalších
skupin obyvatelstva, jak je silný a co by se s tím dalo dělat. Jako vhodnou formu jsme zvolili veřejné
fórum, které se pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje konalo 24. června 2014 ve společenském
domě Střelnice ve Varnsdorfu. Přítomní starostové, zástupci neziskovek, podnikatelé i ostatní
přítomní (celkem 25 osob) skutečně potvrdili, že odcházení kvalifikovaných kapacit z regionu je
naléhavé téma. Proto je naplánováno další fórum na začátek roku 2015 v Děčíně, kde by se o tématu
mělo hovořit podrobněji za účasti vyšších politiků a zástupců regionů, které se potýkají s podobnými
problémy.

Obr. 2.10 Fórum Exodus jako řešení ve Varnsdorfu, foto Martin Zika
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Doprovodné PR aktivity
-

články v obecních a městských novinách, zpravodaji MAS, regionálních novinách – pozvánky na
jednání; souhrnné informace z realizovaných jednání; postupné zveřejňování informací o tom
co je komunitní strategie, jak vzniká a co regionu a jeho obyvatelům přinese, průběžně
zveřejňované informace dle výše popsaného procesu

-

příprava pozvánek na jednotlivá setkávání / workshopy a jejich distribuce (zveřejnění ve
zpravodajích, na vývěsních deskách, na budovách občanské vybavenosti)

-

distribuce informací prostřednictvím rozdání pozvánky dětem ve škole, které přinesou pozvánku
domů

-

příprava webových stránek – součástí stránek MAS je samostatná sekce, kde je vysvětlen proces
tvorby strategického komunitního dokumentu, možnosti aktivního zapojení se, zveřejňovány
zápisy ze setkání (zkrácená, pro veřejnost srozumitelná forma zápisu), možnost zapojení se
formou vyplnění dotazníků a anket

-

při komunikaci s veřejností bylo dbáno na srozumitelnost a jednotný styl aktivit.

ZÁVĚR
MAS Šluknovsko během zpracovávání ISÚ svého území vyvinula maximální úsilí, aby zapojení
místní komunity zasáhlo co nejširší spektrum obyvatelstva a místních organizací. Informace o
tvorbě ISRÚ byly dostupné každému, kdo se o veřejný prostor alespoň trochu zajímá. Přestože
jsme se museli potýkat s únavou respondentů (kteří si stěžují na to, že jsou v poslední době
neustále obtěžováni množstvím dotazníků z různých stran), podařilo se nám získat dostatečné
množství informací a názorů, aby integrovaná strategie rozvoje území byla zpracována
objektivně, pravdivě a aktuálně.
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