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V jakých oblastech spolupracujeme… 

Koordinace cestovního ruchu v 
regionu Od Brdy k Vltavě 

• vydáváme Kalendáře akcí Od Brdy  
k Vltavě (od roku 2012) 

• svoláváme schůzky s aktéry v oblasti 
cestovního ruchu (včetně obcí) 

• propagujeme region na veletrzích 
cestovního ruchu a na regionálních 
akcích  

• vydáváme Turistické novinky 

 

…. to vše ve spolupráci s obcemi ORP 
Dobříš (a částečně regionu Středního 

Povltaví) 

 

 



V jakých oblastech spolupracujeme… 

Komunitní plánování sociálních 
služeb 
 

• dlouhodobá spolupráce 
především s poskytovateli soc. 
služeb 

• vytvořena aktivní a soudržná 
komunita 

• starostové se zapojili formou 
řídící pracovní skupiny do tvorby 
KPSS 

 

…. obce z ORP Dobříš se již 
začínají aktivně  

zapojovat 



V jakých oblastech spolupracujeme… 

Podpora zaměstnanosti osob sociálně  
vyloučených nebo sociálním  
vyloučením ohrožených 

• sdílená pracovní četa, která jezdí  
po obcích regionu a stará se o údržbu veřejných 
prostranství 

• koncept čety je prostupný, kdo má 
zájem si zaměstnání udržet, tomu je  
nabízena veškerá podpora 

• do budoucna snaha o tvorbu  
sociálního družstva 

 

….probíhá posílení důvěry obcí i  
místních obyvatel k cílové skupině  
v souvislosti s dobře odvedenou prací 

 



V jakých oblastech spolupracujeme… 

Komunitní plánování rozvoje obcí 

• V území nemá většina obcí zpracovanou  
rozvojovou koncepci, přesto se situace  
v současné době začíná ubírat k lepšímu 

• Obce začínají koordinovaně zpracovávat svoje 
programy rozvoje 

• Jedná se o zpracování při širokém zapojení místních 
obyvatel do tvorby dokumentu (od dotazníkových 
šetření, po schůzky s obyvateli obcí  
nad možnostmi rozvoje)  
– participativní vytváření dokumentu 

• Při zpracovávání svazkové koncepce se  
realizační tým projektu se zástupci obcí  
schází pravidelně 

 

… zde by to bez ÚZKÉ spolupráce  
(jednotlivých) obcí (i občanů) vůbec nešlo 



V jaké oblasti nám pomohl projekt 

Meziobecní spolupráce 

Především: 

• Koordinace kapacit mateřských i základních škol – zde jsme získali data 

pro stanovení prognózy v oblasti zejména základního školství, 

intenzivně hledáme společné řešení kapacit 

• Spolupráce v oblasti prevence rizikových jevů v regionu – obnovená 

komise prevence kriminality, plánované rozšíření aktivit na celý region, 

zejména do obcí, kde jsou úplné ZŠ 



Otázkou přesto zůstává, jak 

docílit  

 

dlouhodobosti 

rozvojových koncepcí obcí 

i svazků obcí 

 

 tak, aby přežily 1 volební 

období????? 



Děkuji za pozornost 

Koordinátorka meziobecní spolupráce za ORP Dobříš 

 

Markéta Dvořáková, DiS. 
brdy-vltava@seznam.cz, 605 344 750 
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