
 

Povinná příloha č. 3.: Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 

Předkládaná SCLLD byla připravována podle zásad komunitního plánování. 

Zpracování strategie předcházely tyto kroky: 

Informační kampaň: 

 informování starostů o přípravných krocích ke Strategii a o situaci s vyjednáváním PRV na 

národní i evropské úrovni,  

 starostové souhlasili se zpracováním Strategie 

 starostové přislíbili pomoc (informační kampaň, distribuce pozvánek na komunitní plánování, 

osobní pozvání klíčových hráčů, finanční spoluúčast na dotaci, pokud vyjde) 

 dohoda o území zahrnujícím 45 obcí bude zpracována pro celé území a členěna na 

mikroregiony 

 Valná hromada MAS pověřila MAS zahájením zpracování Strategie 

 byla představena struktura Strategie a schéma zpracování a řízení 

 byly dohodnuty termíny schůzek komunitního plánování 

 Informační leták do všech domácností s představením postupných kroků zpracování Strategie 

(struktura letáku: kdo jsme, co děláme, proč potřebujeme strategii, kdo ji udělá, jak se mohou 

místní zapojit, kde se s námi mohou setkat, jak budeme postupovat) 

Zahájení tvorby Strategie 

 Schválení realizace Strategie jednotlivými zastupitelstvy 

 Schválení komunikační strategie 

 Ustavení řídící skupiny pro strategii 

 Komunitní plánování v jednotlivých mikroregionech : 

o Mikroregion Babí Lom, KYJOV; Městské kulturní středisko 

o Mikroregion Nový Dvůr, SVATOBOŘICE-MISTŘÍN; Kulturní dům 

o Mikroregion Bzenecko, BZENEC; zasedací místnost MěÚ  

o Mikroregion Ždánicko, ŽDÁNICE; Kavárna Kulturního domu 

o Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka, KOSTELEC; Kulturní dům  

o Svazek obcí mikroregionu Podchřibí, ŽÁDOVICE; Komunitní centrum (OÚ) 

o Mikroregion Hovoransko, HOVORANY; Sokolovna 

  



 

Zapojení dětí a mládeže 

 Keramická soutěž pro MŚ a ZŠ Kyjovska – 18 škol, 150 prací, vernisáž v rámci Dne Země  

 Diskuse se studenty Klvaňova gymnázia v Kyjově (diskuse v 6ti třídách, cca 27 studentů na 

třídu) 

 „Návrh na zlepšení prostředí v mé obci“ – sekunda Klvaňova gymnázia v Kyjově – popis 

problému (foto, koláže, PC grafika, text ad.), návrh na řešení (nákres, popis, kolik to přinese 

pracovních míst apod.), upoutávka/reklama na hotový projekt 

 Oslovení všech ředitelů MŠ a ZŠ Kyjovska – přednáška na setkání ředitelů o ISÚ + předání 

podkladu k zapojení dětí 

 Shromáždění výtvarných a literárních děl žáků  

Zpracování analytické části 

 Komunitní projednání stavu a rozvoje regionu  

 SWOT analýza regionu 

 Shromáždění podkladů z komunitního plánování 

 Shromáždění analytických dat od obcí, dotazníky JMK, statistiky, územně analytické podklady 

ORP 

 Syntéza všech shromážděných dat, analýz a názorů 

 Vytvoření pracovní verze vize rozvoje regionu + návrh rozvojových oblastí 

Jednání Řídící skupiny Strategie 

 Odsouhlasení VIZE 

 Principy rozvoje – MISE 

 SWOT analýza regionu 

 Stanovení oblastí rozvoje 

 Návrhy pracovních skupin 

Připomínkování a rozpracování v pracovních skupinách 

 Rozeslání zpracovaných výstupů k připomínkování 

 Zapracování připomínek 

 Svolání pracovních skupin ke klíčovým oblastem 

 Stanovení strategických a specifických cílů a indikátorů 

Zpracování pracovní verze Strategie 

 Zapracování připomínek pracovních skupin 

 Revize všech výstupů, odstranění překryvů mezer   



 

Dokumenty prokazující zapojení komunity do tvorby strategie 

S ohledem na objem dat prokazujících zapojení komunity do tvorby strategie byla vytvořena sekce: 
„Zapojování komunity do přípravy strategie“ na stránkách Kyjovského Slovácka v pohybu.  Tato sekce 
třídí dokumenty vztahující se k zapojování komunity do následující struktury: 
 

Informační kampaň 

 Setkání s podnikateli 

a) program setkání  

b) facilitační plán 

c) pozvánka a prezenční listina 

d) vzor dotazníkového šetření 

 Prezenční listina z komunitního plánování s farností Kyjov 

 leták ke komunitním plánováním 

 Prezenční listina setkání mikroregionů - setkání zástupců 22.2.2013 

 Souhlasy obcí se zařazením do správního obvodu MAS 

 Prezenční listina z porady starostů 5.3. 2013 

 Materiál z porady starostů 5.3.2013 

 Prezenční listina ze setkání starostů 9.9. 2013 

 Prezenční listina ze setkání starostů 21.8. 2014 

 Prezenční listina ze setkání starostů 11.12. 2014 

 

Zahájení tvorby strategie 

 Výstup z Valné hromady MAS 6.12. 2013 

 Výstup z Valné hromady MAS 6. 5. 2015 

 Výstup z Valné hromady MAS 19. 11. 2015 

 Swot analýza z komunitních plánování Mikroregionů 

 Fotodokumentace ze schůzek pracovních skupin 

 Fotografie z komunitních plánování 

 Koncepce rozvoje 

 Priority rozvoje mikroregionů 

 Babí lom 

a) fotografie 

b) dokumenty 

 Bzenecko 

a) fotografie 

b) dokumenty 

 Hovoransko 

a) fotografie 

b) dokumenty 

 Moštěnka 

a) fotografie 

b) dokumenty 

 Nový Dvůr 

a) fotografie 

http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/program_setkani.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/facilitacniplan_podnikatele.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/pozvanka_prezencni_listina.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/dotaznik_podnikatele_ks.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/komunitni_planovani_s_farnosti_kyjov.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/letak_ke_komunitnim_planovanim.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/prezencni_listina_setkani_mikroregionu_22.2.2013.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/souhlas_obci_se_zarazenim_do_spravniho_obvodu_mas.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/prezencni_listina_z_porady_starostu_5._3._2013.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/vystup_z_porady_starostu_dne_5.3.2013.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/prezencni_listina_setkani_starostu_9.9.2013.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/prezencni_listina_ze_setkani_starostu_k_navrhu_strategie_21.8.2014.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/prezencni_listina_z_porady_starostu_11.12.2014.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/vh_6.12.2013.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/vh_6.5.2015.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/vh_19.11.2015.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/vystupy_komunitniho_planovani_integrovane_strategie_rozvoje_uzemi.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/fotodokumentace-schuzek-pracovnich-skupin
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/archiv-komunitni-planovani
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/koncepce_rozvoje.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/sites/default/files/prilohy/priority_rozvoje_mikroregionu.pdf
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/babi-lom-fotodokumentace-uzemi
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/babi-lom-dokumenty
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/bzenecko-fotodokumentace
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/bzenecko-dokumenty
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/hovoransko-fotodokumentace
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/hovoransko-dokumenty
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/mostenka-fotodokumentace
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/mostenka-dokumenty
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/novy-dvur-fotodokumentace


 

b) dokumenty 

 Podchřibí 

a) fotografie 

b) dokumenty 

 PS obce 

b) dokumenty 

 PS podnikání 

b) dokumenty 

 PS sociální a školství 

b) dokumenty 

 PS volnočasové aktivity 

b) dokumenty 

 PS zemědělství 

b) dokumenty 

 Řídící a pracovní skupina 

b) dokumenty 

 Ždánicko 

a) fotografie 

b) dokumenty 

 

Zapojení dětí a mládeže 

 Výstupy pracovních skupin 

 Návrhy žáků 

 fotografie 

 

Materiály naleznete pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/zapojovani-
komunity-do-pripravy-strategie 

 

http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/novy-dvur-dokumenty
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/podchribi-fotodokumentace
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/podchribi-dokumenty
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/ps-obce-dokumenty
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/ps-podnikani
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/ps-socialni-skolstvi-dokumenty
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/ps-volnocasove-aktivity-dokumenty
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/ps-zemedelstvi-dokumenty
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/ridici-pracovni-skupina
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/zdanicko-fotodokumentace-problemovych-objektu-krajiny
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/zdanicko-dokumenty
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/zapojeni-deti-mladeze-vystupy-pracovnich-skupin
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/zapojeni-deti-mladeze-navrhy-zaku
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/zapojeni-deti-mladeze-do-tvorby-strategie-fotografie
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/zapojovani-komunity-do-pripravy-strategie
http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/zapojovani-komunity-do-pripravy-strategie
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