Dolní Pojizeří z. ú.

Zápis z kulatého stolu konaného dne 29. 9. 2020
na téma příprava Strategie CLLD na období 2021-2020
Místo konání: Městský úřad Milovice
Cíl jednání:
Cílem kulatého stolu bylo seznámit zástupce neziskových organizací s přípravou Strategie CLLD pro
území Dolního Pojizeří na období 2021-2027, získat podněty pro analýzu potřeb a návrh opatření
strategie

V úvodu seznámil ředitel Dolního Pojizeří z. ú. přítomné s dosavadní úrovní poznání přípravy
operačních programů prostřednictvím kterých bude SCLLD realizována. Zároveň seznámil se stavem
přípravy SCLLD.
V rámci SCLLD 2021-2027 by MAS měla mít možnost zapojit se do programů IROP, SZP, OPZ+, OP TAK,
jedná se o možnosti zapojení do OPŽP. Specifické zapojení bude i do OP JAK (místní akční plánování).
Jednotliví zúčastnění aktéři diskutovali nad tématy:
Problémy v území?
Priority, které je potřeba řešit?
Problémy území
Přítomní definovali a shodli se na následujících problémech území
-

blízkost Prahy a Mladá Boleslavi způsobuje dojíždění za prací, kdy lidé jezdí do území „přespat“
hektické osidlování území přináší do území osoby, které s ním nemají žádnou sounáležitost a
nemají zde mnohdy ani žádné vazby – to platí zejména pro město Milovice, ale trend se
projevuje i v dalších obcích
špatné silnice
nedostatečná veřejná doprava
část obcí nemá dosud kanalizaci
v území chybí nízkoprahová zařízení
v území chybí dostatečná nabídka volnočasových aktivit
není infrastruktura pro volný čas, kulturu, infrastruktura pro sport je ve špatném stavu
je nedostatečná kapacita zařízení pro seniory
nejsou prostory pro sociální bydlení
nejsou denní „stacionáře“ pro seniory
chybí dobrovolnické služby
osidlování obcí mladými rodinami způsobuje nedostatek kapacity MŠ a ZŠ (není problém ve
městě Milovice, nicméně v ostatních obcích a městech ano)
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Priority, které je potřeba řešit
V diskusi se přítomní shodli, že priority vychází z potřeb, které byly definovány. Každá obec či město
má svá specifika, nicméně v území je zapotřebí řešit technickou infrastrukturu, dostupnost služeb,
dostupnost lékaře, sociálních služeb.
Mezi sociální témata, která je potřeba řešit patří „děti ulice“ a realizace rodinných a komunitních
sociálních služeb, které nespadají pod zákon o sociálních službách. Bylo by zapotřebí dostatek
volnočasových aktivit. Řešit je potřeba i problematiku seniorů.
V celém území jsou ve velmi špatném stavu silnice, tuto oblast je také potřeba řešit.
Závěrem se diskuse stočila k problematice sociálních služeb, prorodinných opatření, pomoci rodinám
s dětmi se specifickými potřebami (např. autistické děti atd.).

Po diskusi poděkoval Jindřich Hlavatý všem zúčastněným za zájem a účast na kulatém stolu a jednání
ukončil.
V Milovicích dne 29. 9. 2020

Zapsal: Jindřich Hlavatý

