DRAHANSKÁ VRCHOVINA: Fórum mikroregionu
„Drahanská vrchovina“
Stručná anotace
Mikroregion „Drahanská vrchovina“ aktivně spolupracuje s veřejností při určování klíčových problémů na svém
území i způsobů jejich řešení. Za tímto účelem jsou v mikroregionu pořádána každoroční veřejná projednávání tzv. Fóra. V roce 2012 se do veřejného projednávání zapojilo široké spektrum účastníků – zástupců 11 obcí
mikroregionu z řad místních neziskových organizací, školského sektoru i veřejné správy. Účast svědčí o zájmu
občanů o dění v mikroregionu. Kladné hodnocení facilitace i organizačního zajištění akce všemi zúčastněnými
snad podpoří tento příznivý trend i do budoucích let. Poprvé se Fóra zúčastnili i zástupci mládeže – žáci úplných
základních škol Drnovice a Podomí. Pořádání Fóra mikroregionu je nedílnou součástí realizace místní Agendy
21 (MA21) na území mikroregionu. Akce jsou v souladu s oficiálními Kritérii MA21.

Základní informace
Název regionu:
Kontakt:
Organizace:

Zdravý mikroregion „Drahanská vrchovina“
Mgr. František Vlk, koordinátor MA21
Svazek obcí „Drahanská vrchovina“

E-mail:
Telefon:
Téma:

fravlk@seznam.cz
739 663 850
1.b komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty

Popis a výstupy
Čeho se podařilo
v rámci Vašich
aktivit/projektů
dosáhnout?

Pravidelné pořádání Fóra Zdravého mikroregionu „Drahanská vrchovina“ je
osvědčenou a velmi cennou příležitostí diskutovat o celkovém rozvoji regionu se
zástupci důležitých organizací a institucí, ale i s širší veřejností. Fórum je zaměřeno
na identifikaci nejvýznamnějších rozvojových problémů z pohledu obyvatel
v regionu (tzv. Desatero problémů), je zde však možno formulovat i další náměty,
připomínky a komentáře. V roce 2012 se akce účastnili zástupci neziskových
organizací, zástupci základních a mateřských škol v mikroregionu, zástupci veřejné
správy - starostové obcí, občané obcí mikroregionu a poprvé také zástupci
mládeže. Celkem se jednalo o 31 osob. V rámci diskuse u stolů, zastupujících
jednotlivé oblasti, bylo občany navrženo nové Desatero problémů mikroregionu
„DV“ na rok 2012 a byly formulovány náměty pro aktualizaci Komunitního plánu
zdraví a kvality. Výstupy akce byly předány vedení mikroregionu a stav jejich
řešení bude představen na obdobném typu setkání v příštím roce. Účastníci Fóra
hodnotili toto setkání ve všech případech kladně. Celkový úspěch akce posílil
aktivní skupinu občanů zapojených do dění v rámci MA21, a současně podpořil
pozitivní přístup ze strany vedení obcí mikroregionu DV.

Byly
dokumentovány
realizované
aktivity?

Ano - byla pořízena fotodokumentace

Začátek aktivity:

14.6.2012

Konec aktivity:

14.6.2012

Rozpočet
Jaké byly finanční
náklady na realizaci
aktivity?

2 000 Kč

Jak byla aktivita
financována ?

Z dotace z projektu „ Principy udržitelného rozvoje mikroregionu Drahanská
vrchovina“

Aktéři
Název:
IČO nebo jiný
registrační údaj:

Mikroregion „Drahanská vrchovina“
70954399

Adresa:

Luleč 33
68303 Luleč
http://www.drahanska-vrchovina.cz/

Web:

Další aktéři
Název:
IČO nebo jiný
registrační údaj:

Národní síť Zdravých měst ČR
61385247

Adresa:

Šrobárova 48
Praha 10
100 42
http://nszm.cz

Web:

Doporučení a inspirace
Jaká
doporučení/rady lze
z realizace Vašich
aktivit vyvodit a
poskytnout
ostatním
obcím/městům s
podobným
záměrem?

Je třeba věnovat maximální úsilí při zajišťování účastníků - vyvěšení plakátu nestačí,
je třeba využít osobní pozvání k účasti ze strany vedoucích představitelů obcí a
mikroregionu. Atraktivitu akce v případě mikroregionu „Drahanská vrchovina“
podpořily rovněž doprovodné akce – výstava pohlednic a tombola o ceny vesměs
věnované obcemi. Důležité je též pro jednotlivé oblasti/témata vybrat garanty, kteří
jsou komunikativní, a dopředu je informovat o významu a průběhu akce.
Doporučujeme rovněž zajistit pro akci drobné občerstvení (nápoje, ovoce, koláčky).
Pro výpomoc na akci jsou třeba alespoň 2-3 osoby (zapisování, sčítání hlasů,
losování tomboly).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace
Setkali jste se při
realizaci s událostí,
která je/ho zásadně
aktivit/projektu
ovlivnila?

Je dobré si předem vyzkoušet funkčnost techniky (dataprojektor, mikrofon, notebook
s prezentací atd.), mít dostatečný počet prezenčních listin pro případ hromadného
příchodu většího počtu lidí a také při prezentaci rozdávat hlasovací lístky, lístky do
tomboly a hodnotící formuláře. Při navrhování Desatera problémů byla vyslovena
spokojenost s průběhem celé akce. Pozitivním okamžikem celého Fóra byl zájem a
aktivní přístup účastníků.

Média, propagace
Jakým způsobem
probíhala
komunikace s médii
a jaké byly mediální
výstupy?

Propagace byla na webových stránkách obcí a na webu NSZM. Na obcích byly
vyvěšené pozvánky, které byly zaslány také neziskovým organizacím a na školy.

Příloha
Plakát ''Fórum Drahanské vrchoviny 2012''
Výstupy z Fóra 2012
13 navržených problémů na Fóru
10P schválených po anketě v obcích

