Akční plán rozvoje území správního
obvodu obce s rozšířenou působností
Rakovník
Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)
Strategie území správního obvodu ORP
Rakovník v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a vodovodů a
kanalizací
Svazek měst a obcí Rakovnicka
Sněm Svazku měst a obcí Rakovnicka
Projednána na Sněmu Svazku měst a
obcí Rakovnicka dne 15. 4. 2015
2015-2024
Svazek měst a obcí Rakovnicka

Název strategie

Gestor tvorby strategie
Schvalovatel strategie
Forma a datum projednání
Doba realizace strategie
Odpovědnost za implementaci
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Akční plán byl zpracován na základě cílů ze Strategie území správního obvodu ORP
Rakovník v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a vodovodů a kanalizací. Na území správního obvodu
obce s rozšířenou působností Rakovník byly posbírány projektové záměry, které byly
následně vyselektovány tak, aby měli meziobecní charakter a iniciátorem byla obec
či dobrovolné sdružení obcí. S vybranými iniciátory proběhla jednání, v rámci
kterých byly jednotlivé projektové záměry popsány a následně zapracovány do
Akčního plánu rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností
Rakovník. Konkrétní zařazené projektové záměry byly odsouhlaseny a schváleny
Radou Svazku měst a obcí Rakovnicka.
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3. Zásobník projektů
č.

1

2
3

4

5

6

7

Cíl dle SD
1.1 Podporovat vznik svazkových a
komunitních škol, či sdílení pedagogických i
nepedagogických pracovníků škol
2.1 Podporovat alternativní výukové metody,
tím zatraktivnit a přilákat zájemce o jiné
způsoby výchovy do místních škol
1.1 Vytvořit síť terénních sociálních služeb

2.1 Aktualizace a vytvoření akčního plánu
Komunitnímu plánu sociálních služeb na
Rakovnicku
2.1 Aktualizace a vytvoření akčního plánu
Komunitnímu plánu sociálních služeb na
Rakovnicku
1.2 Vznik zařízení pro nakládání s KO
vedoucí ke snížení skládkování na
regionální úrovni
1.1 Podporovat vznik svazkových a
komunitních škol, či sdílení pedagogických i
nepedagogických pracovníků škol

Oblast

Název projektu

Období realizace

Nositel budoucího
projektu

Školství

Centrum světa techniky a
přírodních věd

2016 - 2020

Obce Čistá, Kolešovice a
Mutějovice

Školství

Základní škola s Montessori
prvky

2015 - 2018

DSO Bez hranic

2016

Obec Čistá ve spolupráci s
Čisteckým sdružením
zdravotně postižených

2016

Svazek měst a obcí
Rakovnicka

2016 - 2017

Svazek měst a obcí
Rakovnicka

Sociální služby

Sociální služby

Sociální služby

Zřízení a vybavení zázemí
Čisteckého sdružení
zdravotně postižených
Konference poskytovatelů
sociálních služeb v rámci
aktualizace Komunitního
plánu sociálních služeb na
Rakovnicku
Aktualizace Komunitního
plánu sociálních služeb na
Rakovnicku

Odpadové
hospodářství

Hala na zpracování
velkoobjemného odpadu

2016

Obec Kolešovice

Školství

Podpora ZŠ a MŠ mobilita

2015 - 2020

Obce Čistá, Kolešovice a
Mutějovice
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4. Akční plán
č.

Cíl dle SD

1

1.1 Podporovat
vznik svazkových a
komunitních škol, či
sdílení
pedagogických i
nepedagogických
pracovníků škol

2

2.1 Podporovat
alternativní výukové
metody, tím
zatraktivnit a přilákat
zájemce o jiné
způsoby výchovy do
místních škol

3

1.1 Vytvořit síť
terénních sociálních
služeb
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2.1 Aktualizace a
vytvoření akčního
plánu Komunitnímu
plánu sociálních
služeb na
Rakovnicku

Název

Centrum světa
techniky a
přírodních věd

Základní škola
s Montessori
prvky

Zřízení a
vybavení zázemí
Čisteckého
sdružení
zdravotně
postižených
Konference
poskytovatelů
sociálních služeb
v rámci
aktualizace
Komunitního
plánu sociálních

Zdůvodnění
potřebnosti
projektu
Nízká naplněnost
ZŠ v malých obcích,
nevyhovující
technický stav
výukových prostor,
nevyhovující učebny
pro technické a
praktické činnosti.

Absence alternativní
vzdělávacích metod
v oblasti základního
školství na území
ORP Rakovník.

Zvyšující se počet
seniorů, potřeba
zázemí pro sdružení
a nových
kompenzačních
pomůcek
Seznámení
veřejnosti se
sociálními službami,
získání dat a
zahájení KPSS na
Rakovnicku

Cílová
skupina

Děti MŠ a žáci
ZŠ

Žáci
základních
škol

Senioři a
osoby se
zdravotním
postižením

Náklady

Zdroj
financování

Čistá 5 381
000 Kč,
Kolešovice
4 980 000
Kč,
Mutějovice
5 400 000
Kč

IROP, OPVVV,
MAS
Rakovnicko

10 000 000
Kč

MŠMT,
sponzoři,
donátoři a
partneři, dary od
rodičů, operační
programy,
národní dotace a
dotace MAS

150 000 Kč

Široká
veřejnost,
poskytovatelé
sociálních
služeb,
potencionální
klienti (senioři,

150 000 Kč

6

Obec Čistá,
IROP, MAS
Rakovnicko,
sponzoři
Grant města
Rakovník,
mimořádné
příspěvky
členských obcí
SMOR,
Humanitární

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

Připravenost

Obec Čistá,
Kolešovice a
Mutějovice

Projektový záměr

2015 2018

DSO Bez
hranic

Příprava
dokumentů a
administrativní
úkony dle
legislativních
požadavků,
schvalovací proces
v rámci DSO, výběr
pedagoga, oslovení
zájemců

2016

Obec Čistá ve
spolupráci s
Čisteckým
sdružením
zdravotně
postižených

Projektový záměr

2016

Svazek měst a
obcí
Rakovnicka

Záměr

2016 2020

služeb na
Rakovnicku

5

6

2.1 Aktualizace a
vytvoření akčního
plánu Komunitnímu
plánu sociálních
služeb na
Rakovnicku

1.2 Vznik zařízení
pro nakládání s KO
vedoucí ke snížení
skládkování na
regionální úrovni

osoby se
zdravotním
postižením,
rodiny s dětmi
atd.), školy,
odborníci,
zástupci
středočeského
kraje

Aktualizace
Komunitního
plánu sociálních
služeb na
Rakovnicku

Potřebný dokument
k plánování
sociálních služeb,
ukončení platnosti,
neaktuální
informace

Široká
veřejnost,
poskytovatelé
sociálních
služeb, klienti,
zastupitelstva
měst a obcí,
Středočeský
kraj

Hala na
zpracování
velkoobjemného
odpadu

Není kapacita pro
demontáž
velkoobjemného
odpadu, snížení
skládkování, zvýšení
materiálového
využití odpadu

Občasné obcí
Kolešovice,
Hořovičky,
Chrášťany a
Svojetín.

fond
Středočeského
kraje, MAS
Rakovnicko,
příspěvky
dotčených obcí,
sponzoři
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180 000 Kč

2 000 000
Kč

Grant města
Rakovník,
mimořádné
příspěvky
členských obcí
SMOR,
Humanitární
fond
Středočeského
kraje, MAS
Rakovnicko,
příspěvky
dotčených obcí,
sponzoři

OPŽP

2016 2017

Svazek měst a
obcí
Rakovnicka

Záměr

2016

Obec
Kolešovice

Záměr

Cíl 1 – Cíl bude naplněn prostřednictvím vybudování nových výukových prostor ve
spolupracujících školách. Pedagogové budou proškoleni, jak tyto prostory využívat.
Následně vytvoří studijní programy, které budou využívat technického zázemí a
pomůcek nových učeben. Učebny budou prioritně sloužit dané škole. Zároveň je
však budou moci využívat další dvě partnerské školy, které na oplátku poskytnou své
odborné učebny a pedagogy. Do budoucna je plánována spolupráce i s dalšími ZŠ a
MŠ, aktéry na trhu práce a středními odbornými učilišti. Dojde tak jak ke sdílení
pedagogů, také ke sdílení výukových prostor.
Cíl 2 - Cíl bude naplněn tak, že zde vznikne Základní škola s Montessori prvky a tím
bude uspokojení poptávky po alternativním vzdělávání na Rakovnicku.
Cíl 3 – Čistecké sdružení zdravotně postižených poskytuje terénní sociální služby a
zapůjčuje kompenzační pomůcky. Vytvořením zázemí v prostorách obce Čistá, která
pro fungování sdružení vytvořila podmínky a úzce s ním spolupracuje, a také díky
zakoupení nových pomůcek dojde ke zkvalitnění služeb a uspokojení více klientů v
regionu.
Cíl 4 – Konference poskytovatelů sociálních služeb je výchozím bodem (místem pro
diskuse a pracovní setkání poskytovatelů i veřejnosti) ke zpracování aktualizace
Komunitního plánu sociálních služeb na Rakovnicku.
Cíl 5 – Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb na Rakovnicku je přímo
jedním z cílů Strategie území správního obvodu ORP Rakovník v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a
vodovodů a kanalizací.
Cíl 6 – Vybudováním haly na zpracování velkoobjemného odpadu dojde ke snížení
skládkování. Velkoobjemný odpad bude rozebírán a jeho využitelné složky budou
materiálově zpracovávány. Dojde tak ke snížení množství odpadu, který by byl
skládkován.
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit
meziobecní spolupráce
Projekt 1 – Centra světa techniky a přírodních věd
Iniciátor rozvojové aktivity
Obce Čistá, Kolešovice a Mutějovice, které zřizují základní a mateřské školy
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Centra světa techniky a přírodních věd řeší nízkou naplněnost základních škol
v menších obcích. Centra zvýší prestiž jednotlivých škol, a tak budou moci
vybavením konkurovat městským školám, což pomůže k udržení místních žáků či
žáků z okolních obcí. Centra budou moci využívat i ostatní školy z regionu, a tak
dojde ke sdílení prostor, výukových tříd, odborných pedagogů, materiálů apod.
Jaké jsou příčiny problému?
Nízká naplněnost základních škol v menších obcích je zapříčiněná jak malým počtem
dětí na území ORP Rakovník, tak konkurenčním bojem vesnických a městských škol.
Městské školy jsou lépe vybaveny a nabízejí žákům více možností vyžití. Rodiče,
kteří ve městě pracují, sem své děti cestu do práce vozí. Dětí na malých vesnických
školách tak ubývá a některé školy mají problém se svou naplněností a budoucí
existencí.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Hlavním cílem je spolupráce škol na takové úrovni, aby to vedlo k efektivnějšímu
využití výukových prostor, odborných pedagogů a naopak získat zkušenosti a utužit
vztahy s okolními školami.
Projektový záměr podpoří všechny žáky a děti ZŠ a MŠ a spolupracující okolní školy
ke zkvalitnění výuky ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce v návaznosti na jeho
vymezení v RVP ZV. Posílit činnosti žáků a vztah k technickému vzdělávání,
odborným technickým předmětům a praktickým činnostem.
Dalšími cíli projektu jsou:
 Stabilita a rozvoj školského obvodu
 Vybudování výukových prostor
 Vybavení výukovými pomůckami
 Stabilita školského zařízení
 Udržitelnost školského zařízení
Dojde také k další neformální spolupráci škol na území Rakovnicka. Výukové
prostory a odborní pedagogové budou sloužit i okolním školám na území
Rakovnicka.

9

Cílová skupina
Žáci a děti základních a mateřských škol v obcích Čistá, Kolešovice a Mutějovice, ale
i okolních spolupracujících škol v území ORP Rakovník.
Zapojené obce
Do projektu Center světa techniky a přírodních věd jsou zapojené obce Čistá,
Kolešovice a Mutějovice.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
 Nezískání dotačního titulu
 Problémy s vybudováním center (technické, stavební překážky)
 Špatná udržitelnost projektu
 Nevyužívání center okolními školami
Místo realizace rozvojové aktivity
Základní a mateřské školy v obcích Čistá, Kolešovice a Mutějovice.
Území dopadu rozvojové aktivity
Rozvojová aktivita má dopad především na území obcí, ve které centra budou
vybudována (Čistá, Kolešovice, Mutějovice), ale i na okolní spolupracující školy v
regionu Rakovnicko.
Harmonogram rozvojové aktivity
Vybudování výukových prostor je předpokládáno v roce 2016. Následovat bude:
 Odborná příprava pedagogů v okruzích vzdělávací oblasti Člověk a svět práce
 Příprava vzdělávacích programů pro uvedené činnosti
 Inovace vzdělávacích programů u předmětů souvisejících s uvedenými
činnostmi
 Realizace aktivit s aktéry na trhu práce a středními odbornými učilišti (rok
2017)
 Realizace aktivit s okolními školami (rok 2017)
 Příprava a ověření výukových materiálů pro předměty v uvedených činnostech
Technická výchova apod.
 Realizace aktivit s dětmi z MŠ
Zdroje financování
IROP, OPVVV, MAS Rakovnicko
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
 Vybudování Center světa techniky a přírodních věd
 Pořízení výukových materiálů
 Odborná příprava pedagogů v okruzích vzdělávací oblasti Člověk a svět práce
 Realizace aktivit s okolními školami a aktéry na trhu práce
10

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Personální nároky na realizaci nebudou žádné. Rozvojovou aktivitu povedu
pedagogové jednotlivých základních a mateřských škol. Pouze proběhne jejich
odborná příprava v okruzích vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Sdílení odborných pedagogů a výukových prostor by bylo na území Rakovnicka
ojedinělou záležitostí.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Centra světa techniky a přírodních věd jsou potřebná pro zvýšení
konkurenceschopnosti a udržitelnosti v oblasti předškolní výchovy a základního
školství. V zainteresovaných základních a mateřských školách je nevyhovující
technický stav výukových prostor, nevyhovující učebny pro technické a praktické
činnosti.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu s:
 Cíl 1.1 Podporovat vznik svazkových a komunitních škol, či sdílení
pedagogických i nepedagogických pracovníků škol
o Strategie území správního obvodu ORP Rakovník v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového
hospodářství a vodovodů a kanalizací
 Cíl 1. Podpora venkovského školství s důrazem na spolupráci škol a
alternativní vzdělávání
o Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Rakovnicko 2014 – 2020
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Na projekt je vázána další rozvojová aktivita, která spočívá v pořízení hromadných
dopravních prostředků. Ty budou sloužit k převážení dětí a žáků do partnerských
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Budování prostor od roku 2016, udržitelnost projektu je na pět let.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
 Webové a facebookové stránky jednotlivých základních škol
 Místního a regionálního tisk: týdeník Raport, Rakovnický deník, zpravodaj
MAS Rakovnicko
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Projekt 2 – Základní škola s Montessori prvky
Iniciátor rozvojové aktivity
DSO Bez hranic
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Absenci alternativní vzdělávacích metod v oblasti základního školství na území ORP
Rakovník.
Jaké jsou příčiny problému?
Nekvalifikovaní pedagogové, zamítavý postoj pro zavádění alternativních metod do
výuky (především vyplývající z neznalosti metody), malá zainteresovanost rodičů do
vzdělávání vlastních dětí.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Zavedením alternativní metody výuky na základní škole, nejprve prvního stupně a
následně i druhého stupně, dojde k rozšíření spektra základního školství v regionu.
Díky třídám s alternativní metodou vzdělávaní vhodnou i pro žáky s mentálním nebo
tělesným postižením, lze dosáhnout vyššího podílu těchto žáků integrovaných do
běžné výuky – kladní dopad na inkluzi.
Cílová skupina
Rodiče a děti s kladným vztahem k alternativním metodám vzdělávání. Dále děti se
specifickými potřebami a možností inkluze.
Zapojené obce
Mšec, Řevničov, Tuřany (žáci z celého území ORP, především novostrašecko a
okolí)
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nízká naplněnost tříd v prvních letech fungování, především z důvodů nižšího
povědomí o této metodě vzdělávání, delší dojezdové doby z města Rakovníka a
západní části regionu.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obec Mšec – prostory zámku Mšec
Území dopadu rozvojové aktivity
SO ORP Rakovník
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Harmonogram rozvojové aktivity
Aktivita
Příprava dokumentů a administrativní
úkony dle legislativních požadavků,
schvalovací proces v rámci DSO
Vyhledání a výběr vhodného pedagoga
Příprava prozatímních prostor pro první
trojročí
v zámeckých
prostorách
(stavební úpravy)
Oslovení potencionálních zájemců
z řad rodičů, průběžné schůzky, konání
seminářů a workshopů
Pořízení vybavení a pomůcek pro první
trojročí
Nábor žáků do nově otevřené třídy s
Montessori prvky (žáci 1. a 2. tříd)
Otevření třídy s Montessori prvky
Příprava projektu na Montessori
základní školu v půdních prostorách
zámku ve Mšeci (všechna trojročí +
specializované učebny)
Podání žádosti o realizaci projetu
z IROP
nebo
z dotace
MAS
Rakovnicko
Fundraising a vyhledání partnerů pro
spolufinancování projektu
Realizace stavebních prací a úprav
prostor zámku ve Mšeci dle projektu
Pořízení vybavení do dalších trojročí a
speciálních učeben
Průběžné
vyhledávání
vhodných
pedagogů a asistentů s akreditovaným
Montessori
kurzem,
případné
dovzdělávání pedagogů a asistentů
(možnost projekt financování z OPZ
nebo MAS)
Otevření
nových
prostor
ZŠ
s Montessori prvky
Otevření druhého trojročí v nových
prostorách

Rok
2015

1. Čtvrtletí
2016

X

X

2. Čtvrtletí
2016

3. Čtvrtletí
2016

4. Čtvrtletí
2016

Rok
2017

Rok
2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

Zdroje financování
Financování provozu z příspěvků na činnost ZŠ od Ministerstva školství ČR, dále
prostředky od sponzorů, donátorů a partnerů, průběžné financování na obnovu
vybavení, pomůcky a aktivity z darů od rodičů, větší investice a finanční obnosy na
vybavení či vzdělávání pedagogů pak z operačních programů, národních dotací a
dotace MAS.
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Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Vznik Základní školy s alternativní metodou vzdělávání na území ORP Rakovník.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Projekt předpokládá při svém vzniku vyšší nároky na personální zajištění:
 Činnosti vedení školy, která projekt zaštítí (administrativa, legislativní kroky,
vyjednávání prostor, jednání s rodiči a zřizovatelem atp.)
 Aktivní osoby z řad rodičů, kteří vyhledávají a oslovují další rodiče, iniciují
setkání, řeší institucionalizaci činností rodičů souvisejících s aktivitami školy a
finanční podporou
 Projektový manažer, vytváří ve spolupráci s vedením školy projekty,
zpracovává podklady a administruje jejich průběh, komunikuje se všemi
dotčenými osobami a cílovými skupinami, sleduje podmínky dotací a výzev,
které mohou být pro záměr vhodné
Personální nároky pro provoz projektu:
 Pedagog s praxí a vzděláním v oblasti alternativní metody (pro každé trojročí)
 Asistent s praxí nebo vzděláním v oblasti alternativní metody (podle potřeby,
min. pro první trojročí, dále pak dle počtu žáků v inkluzivním programu)
 Další pedagogové pro jednotlivé odborné předměty, kteří budou docházet
z běžné školy do výukového prostředí Montessori školy
 Pracovník školní družiny, zde půjde o využití prostor a pracovníků školní
družiny běžné školy, případně rozšíření o dalšího pracovníka, dle potřeby a
kapacity družiny
 Aktivní rodiče, kteří souvisle spolupracují na aktivitách školy a podporují či šíří
informace o škole, podílí se prostřednictvím darů na provozu a zázemí školy.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativnost projektu spočívá v:
 Zavedení v regionu nové metody vzdělávání.
 Vytvoření specifického prostředí a pořízení (vytvoření) speciálních pomůcek
pro výuku.
 Využití netradičních prostor památkově chráněného Mšeckého zámku. Spolu
s využitím zámeckého parku, který je příhodný pro aktivity vzdělávacího
programu 2. a 3. trojročí Montessori (2. stupeň ZŠ), kde si děti vytváří vlastní
„svět“. Prostřednictvím programu „Děti země“ se pak na praktických příkladech
učí o životě dospělých – pěstování plodin, práce v dílně, příprava jídla, atd.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Dnešní doba, vývoj technologií, velké množství informací a rychlost, se kterou se
mění, má razantní dopad na vzdělávání dětí. Alternativní metody především
nepožadují, aby se dítě učilo pouze znalostem, nýbrž podporují přirozenou zvídavost
dítěte, navozují prostřednictvím specifického prostředí a pomůcek zájem o výuku,
podporují přirozenou touhu po disciplíně, učí to jak si dítě má samo vyhledat
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informace a zpracovat pro svoji potřebu. Takto připravený žák, bude schopen uspět i
v prostředí středního školství a následně i na náročném pracovního trhu.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu s:
 Cíl 2.1. Podpora alternativní výukové metody, tím zatraktivnit a přilákat
zájemce o jiné způsoby výchovy do místních škol
o Strategie území správního obvodu ORP Rakovník v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového
hospodářství a vodovodů a kanalizací
 Cíl 1. Podpora venkovského školství s důrazem na spolupráci škol a
alternativní vzdělávání
o Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Rakovnicko 2014 – 2020
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt je v souladu s rozvojovou aktivitou v oblasti komunitního školství a souvisí
s rozšířením aktivit svazkové školy Bez hranic.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
2015 přípravné práce a dokončení 2017 otevřením nových prostor školy
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Publicita je šířena prostřednictvím
 Webových stránek škol Bez hranic
 Facebookových stránek Montessori Bez hranic
 Facebookových stránek Mšecké ZŠ a MŠ
 Webových stránek městyse Mšec.
 Webových stránek a facebookových stránek partnerů a spřízněných
organizací MAS Rakovnicko, Svazek měst a obcí Rakovnicka, obec Tuřany.
 Místního a regionálního tisku: týdeník Raport, Rakovnický deník, zpravodaj
MAS Rakovnicko.
Osobní prezentace a informativní materiály a schůzky s rodiči v dětských nebo
mateřských centrech či školkách.
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Projekt 3 – Zřízení a vybavení zázemí Čisteckého sdružení
zdravotně postižených
Iniciátor rozvojové aktivity
Obec Čistá ve spolupráci s Čisteckým sdružením zdravotně postižených.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu seniorů a nezanedbatelný podíl osob s tělesným
handicapem je třeba rozšiřovat sociální služby pro tyto cílové skupiny. Čistecké
sdružení zdravotně postižených nabízí seniorům a osobám se zdravotním
postižením širokou škálu terénních služeb a zapůjčuje jim kompenzační pomůcky.
Bohužel však nedisponuje svým zázemím, kde by mohly být pomůcky uskladněny,
kde by se mohli členové sdružení scházet a kde by se mohly konat besedy či jiné
společenské akce.
Jaké jsou příčiny problému?
Osob starších 65 let roste a začínají více využívat terénní sociální služby na místo
pobytových. Je třeba tak poptávku po těchto službách uspokojit. Kompenzační
pomůcky, které sdružení zapůjčuje, jsou rovněž žádanou a vhodnou pomocí při
sebeobsluze seniorů a osob tělesně postižených. Čistecké sdružení zdravotně
postižených však potřebuje zázemí ke své činnosti a uskladnění pomůcek.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Obec Čistá jakožto partner Čisteckého sdružení zdravotně postižených plně
podporuje jeho činnost, a proto poskytne prostory, kde bude mít sdružení důstojné
zázemí. Zázemí bude sloužit k realizaci výkonu činnosti, budou se zde konat
pravidelné besedy, společenské akce a budou zde skladovány kompenzační
pomůcky. Sdružení může díky plánované žádosti o dotaci získat také finanční
prostředky a rozšířit nabídku kompenzačních pomůcek.
Cílová skupina
Senioři a osoby se zdravotním postižením.
Zapojené obce
Čistecké sdružení zdravotně postižených nabízí služby pro klienty celého území
ORP Rakovník. V současné době nejvíce spolupracuje s obcemi Čistá, Zavidov,
Šípy, Velká Chmelištná, Břežany a městem Rakovník.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
 Nezískání dotačního titulu
 Neposkytnutí prostor obcí Čistá
 Nízká využívanost klienty
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Místo realizace rozvojové aktivity
Obec Čistá
Území dopadu rozvojové aktivity
Celé správní území ORP Rakovník
Harmonogram rozvojové aktivity
V roce 2016 by mělo dojít k zrekonstruování Sokolovny nebo Kulturního domu
v Čisté, kde bude zřízena kanceláře sdružení. Následně budou dokoupeny potřebné
kompenzační pomůcky.
Zdroje financování
Obec Čistá, IROP, MAS Rakovnicko, sponzoři.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
 Zřízení zázemí pro sdružení
 Zvýšení zájemců o zapůjčení pomůcek a akcí konaných sdružením
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Čistecké sdružení zdravotně postižených funguje na bázi dobrovolnictví. Na starosti
ho má paní Vopatová, která pečuje o postiženého syna a pracuje zde bez nároku na
odměnu. V případě realizace rozvojové aktivity nebude potřeba personální navýšení.
Diskuse a přednášky jsou zajišťovány svépomocí prostřednictvím členů sdružení a
externích odborníků.
V čem je navrhované řešení inovativní?
V rámci regionu je Čistecké sdružení zdravotně postižených jediné svého druhu,
které ve spolupráci s obcí Čistá poskytuje terénní služby.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Se zvyšujícím se počtem seniorů roste i poptávka po terénních službách a
kompenzačních pomůckách. Členové sdružení a jeho výbor potřebují zázemí, kde se
mohli realizovat, scházet, pořádat akce a kde by byly uskladněny kompenzační
pomůcky.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
 Opatření 10.10 Rozvoj programů, které se zaměřují na terénní služby
o Střednědobý plán sociálních služeb Středočeského kraje
 Cíl 1.1 Vytvořit síť terénních sociálních služeb
o Strategie území správního obvodu ORP Rakovník v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového
hospodářství a vodovodů a kanalizací
 Cíl 2.1 Podpora vybavenosti obcí v oblasti sociální péče
o Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Rakovnicko 2014 – 2020

17

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt má vazbu na projekt rekonstrukce a přestavby prostor Kulturního domu nebo
Sokolovny na komunitní centrum v obci Čistá, který bude realizován podle
předpokladu v roce 2016 s dotačních prostředků MAS Rakovnicko nebo OP VVV.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Začátek ve druhé polovině roku 2016, ukončení v první polovině roku 2017. Záleží na
obci Čistá, kdy se jí podaří zrekonstruovat vhodný prostor.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
 Regionální tisk – Raport a Rakovnický deník
 Webové stránky obce Čistá a Čisteckého sdružení zdravotně postižených
 Webové stránky MAS, SMOR
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Projekt 4 – Konference poskytovatelů sociálních služeb v rámci
aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb na Rakovnicku
Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek města a obcí Rakovnicka
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita konference předchází a napomáhá k efektivní aktualizaci
Komunitního plánu sociálních služeb na Rakovnicku. V rámci ní totiž proběhnou
pracovní skupiny a další aktivity, ze kterých poté bude aktualizace vycházet.
Pro širokou veřejnost a potencionální klienty jednotlivých sociálních služeb je důležité
povědomí o spektru nabízených služeb. Konference poskytovatelů sociálních služeb
nabízí mimořádnou možnost toto povědomí zvýšit.
Jaké jsou příčiny problému?
Komunitní plánování sociálních služeb na Rakovnicku bylo realizováno v časovém
období 2010 – 2014. V rámci něho byla nastavena opatření, na kterých je třeba
nadále pracovat. Vzhledem k jeho ukončené platnosti je třeba jeho aktualizace a
vytvoření akčního plánu. Uspořádání konference napomůže k získání nových
informací a zároveň k propagaci komunitního plánu.
Region Rakovnicka je rozlehlý a poskytovatelé sociální služeb jsou rozmístěny po
celém jeho území. Potencionální klienti jednotlivých služeb často nemají povědomí o
možném využívání a často ani možnosti, jak si jednotlivé poskytovatele vyhledat.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
 Získání nových informací k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb
 Setkání pracovních skupin
- senioři,
- zdravotně znevýhodnění a
- rodina, děti, mládež a prevence sociálně patologických jevů
 Setkání jednotlivých poskytovatelů, předávání si zkušeností, nových poznatků,
projektových záměrů.
 Zvýšení povědomí o komunitním plánu a Adresáři poskytovatelů sociálních
služeb
 Zvýšením povědomí potencionálních klientů i široké veřejnosti o jednotlivých
poskytovatelích sociálních služeb
 Zvýšení využívání sociálních služeb
 Setkání poskytovatelů sociálních služeb se zástupci středočeského kraje a
zástupci jednotlivých obcí.
 Prezentace jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, načrtnutí problémů,
se kterými se obyvatelé a poskytovatelé v regionu potýkají.
Cílová skupina
Široká veřejnost, poskytovatelé sociálních služeb, potencionální klienti (senioři,
osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi atd.), školy, odborníci, zástupci
středočeského kraje a obcí SO ORP Rakovník.
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Zapojené obce
Konference je pořádána pro celé území ORP Rakovník.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
 Nezískání dotačního titulu
 Nízká návštěvnost konference
Místo realizace rozvojové aktivity
Město Rakovník
Území dopadu rozvojové aktivity
SO ORP Rakovník
Harmonogram rozvojové aktivity
Začátek příprav konference je plánován na léto 2016, konání konference na podzim
2016.
Zdroje financování
 Grant města Rakovník
 Mimořádné příspěvky členských obcí SMOR
 Humanitární fond Středočeského kraje
 MAS Rakovnicko
 Příspěvky dotčených obcí
 Sponzoři
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
 Realizace konference poskytovatelů sociálních služeb
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
 Zaměstnanec svazku – manažer akce, který bude komunikovat
s poskytovateli, veřejností. Bude se snažit získat finanční prostředky. Zajistí
průběh a program akce.
 Asistent manažera akce.

V čem je navrhované řešení inovativní?
Seznámení poskytovatelů se širokou veřejností, mezi sebou a potencionálními
klienty při výjimečné akci.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Zahájení a získání informací a dat k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb.
Seznámení veřejnosti s možnostmi využití sociálních služeb na Rakovnicku.
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Prezentace činností poskytovatelů sociálních služeb. Informování veřejnosti a žáků
základních škol o problematice v sociální oblasti.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
 Cíl 2.1 Aktualizace a vytvoření akčního plánu Komunitnímu plánu sociálních
služeb na Rakovnicku.
o Strategie území správního obvodu ORP Rakovník v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového
hospodářství a vodovodů a kanalizací
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Konference je vázána na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na
Rakovnicku, která by měla následovat.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Konference bude jednodenní akce s pravděpodobným termínem konání na přelomu
léta a podzimu roku 2016.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
 Regionální tisk – Raport a Rakovnický deník
 Měsíčník Radnice
 Webové stránky obcí ORP Rakovník
 Webové a facebookové stránky poskytovatelů sociálních služeb
 Webové a facebookové stránky MAS a SMOR
 Komunitní plán sociálních služeb na Rakovnicku
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Projekt 5 – Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb na
Rakovnicku
Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek města a obcí Rakovnicka
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita řeší zastaralý Komunitní plán sociálních služeb na Rakovnicku,
který je třeba aktualizovat a vytvořit jeho akční plán.
V rámci aktualizace se provede:
 sociálně demografická analýza
 aktualizovaný přehled současných poskytovatelů sociálních služeb
 vytvoření a distribuce informační brožury o poskytovaných sociálních službách
a subjektech, které je poskytují
 distribuce dotazníků, jejich sběr a vyhodnocování
 realizace Konference poskytovatelů sociálních služeb v regionu Rakovnicko
Jaké jsou příčiny problému?
Komunitní plánování bylo na Rakovnicku prováděno naposledy v roce 2010. Velká
část informací a skutečností se za tu dobu změnila. Je tedy třeba informace
aktualizovat, aby se nadále mohlo se zjištěnými skutečnostmi pracovat. Dále je nutné
zpracovat i akční plán na následující období.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
 Celkový přehled o stavu sociálních služeb na Rakovnicku, jeho slabých a
silných stránkách.
 Díky výsledkům možnost vytvoření nového Akčního plánu pro další roky.
 Efektivní plánování a využívání sociálních služeb na Rakovnicku.
 Získávání finančních prostředků na základě předloženého plánu.
Cílová skupina
Široká veřejnost, poskytovatelé sociálních služeb, klienti, zastupitelstva měst a obcí,
Středočeský kraj.
Zapojené obce
Všechny obce území ORP Rakovník.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
 Nezískání dostatku finančních prostředků na jeho aktualizaci
 Časová náročnost na sběr dat
Místo realizace rozvojové aktivity
Svazek měst a obcí Rakovnicka
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Území dopadu rozvojové aktivity
SO ORP Rakovník
Harmonogram rozvojové aktivity
Proces komunitního plánování sociálních služeb v regionu Rakovnicko je rozdělen do
tří etap. Každá etapa má svůj časový harmonogram a obsahuje dílčí cíle, kterých má
být dosaženo. Jednotlivé aktivity a činnosti uvedené v etapách projektu budou
v průběhu procesu komunitního plánování upřesněny a konkretizovány.
1. etapa: Přípravná
Září 2016 – únor 2017
Hlavním cílem této etapy je
 realizace Konference poskytovatelů sociálních služeb v regionu
 vytvoření realizačního týmu a pracovních skupin
 zpracování plánu práce na Komunitním plánu
 oslovení veřejnosti a přizvání dalších účastníků
 sestavení dotazníků zaměřených na cílové skupiny
 sestavení dotazníků pro zjištění potřeb veřejnosti
 sestavení dotazníků pro poskytovatele sociálních služeb
2. etapa: Realizační
březen 2017 – červenec 2017
V rámci této fáze budou realizovány následující aktivity:
 sociálně demografická analýza
 aktualizovaný přehled současných poskytovatelů sociálních služeb
 vytvoření a distribuce Adresáře poskytovatelů sociálních služeb
 distribuce dotazníků, jejich sběr a vyhodnocování
3. etapa: Závěrečná – zpracování KPSS
srpen 2017 – listopad 2017
Aktivity plánované v této fázi projektu:
 zformování strategie rozvoje sociálních služeb
 zpracování pracovní verze komunitního plánu
 připomínkování pracovní verze komunitního plánu
 schválení a přijetí komunitního plánu
 vytvoření akčního plánu
Po naplnění těchto etap procesu komunitního plánování projekt nekončí, neboť
proces KP je proces cyklický, nikdy nekončící. Komunitní plán bude postupně
naplňován a průběžně aktualizován a doplňován tak, jak se budou měnit podmínky
a situace v regionu.
Zdroje financování
 Grant města Rakovník
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Mimořádné příspěvky členských obcí SMOR
Humanitární fond Středočeského kraje
MAS Rakovnicko
Příspěvky dotčených obcí
Sponzoři

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb na Rakovnicku
Vytvořený akční plán sociálních služeb na Rakovnicku
Distribuovaný Adresář poskytovatelů sociálních služeb
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb byl Svazkem měst a obcí
Rakovnicka přijat člověk na Dohodu o provedení práce. Spolupracoval by s členy
pracovních skupin, které budou v rámci aktualizace vytvořeny.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Komunitní plán sociálních služeb na Rakovnicku byl vytvořen již od roku 2010.
Inovativním však by byla jeho aktualizace, která je potřebná z mnoha důvodů.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Komunitní plán sociálních služeb je potřebným dokumentem k efektivnímu nastavení
sociálních služeb v regionu. V současné době už není v platnosti a je zastaralý.
Zároveň slouží krajskému odboru sociálních služeb, který z něho vychází při
vytváření své střednědobé strategie.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
 Cíl 2.1 Aktualizace a vytvoření akčního plánu Komunitnímu plánu sociálních
služeb na Rakovnicku
o Strategie území správního obvodu ORP Rakovník v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového
hospodářství a vodovodů a kanalizací
 Cíl 1 Zajištění informovanosti a provázanosti činností
o Střednědobý plán sociálních služeb Středočeského kraje
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt navazuje na konferenci poskytovatelů sociálních služeb, která bude pořádána
Svazkem měst a obcí Rakovnicka.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Začátek přípravy podzim 2016, závěrečná etapa – zpracování KPSS podzim 2017.
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Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
 Regionální tisk – Raport a Rakovnický deník,
 Měsíčník Radnice
 Webové a facebookové stránky poskytovatelů sociálních služeb
 Webové a facebookové stránky MAS a SMOR
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Projekt 6 – Hala na zpracování velkoobjemného odpadu
Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem rozvojové aktivity haly na zpracování odpadu je obec Kolešovice, která
se nachází na severozápadě území obce s rozšířenou působností Rakovník.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Hala na zpracování odpadu řeší problém velkého množství velkoobjemového odpadu
a jeho špatného využití. Hala bude sloužit jako místo ke zpracování a demontáži
velkoobjemového odpadu nejen pro obec Kolešovice, ale i pro partnerské obce.
Odpad bude pracovníky sběrného místa rozebírán a jednotlivé části odpadu budou
roztříděny dle materiálu a případně následně využity. Navýšení materiálového využití
vede ke snížení skládkování.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčiny problému je velké množství velkoobjemného odpadu a jeho špatná skladnost.
Velkoobjemné kontejnery jsou rychle zaplněné a vzhledem k tomu je třeba je častěji
vyvážet, což je finančně náročné. Demontáží velkoobjemného odpadu a jeho
roztřídění dle materiálu dojde k úspoře místa v kontejnerech a i k finanční úspoře
vzhledem k menší frekvenci vývozu.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Zvýšení roztřídění komunálního odpadu, jeho následné materiálové využití a nižší
podíl skládkovaného odpadu. Nižší náklady na svoz velkoobjemného odpadu
Cílová skupina
Obyvatelé obcí Kolešovice, Hořovičky, Chrášťany a Svojetín
Zapojené obce
Do rozvojové aktivity budou zapojeny všechny obce, které využívají sběrné místo
v obci Kolešovice. Jmenovitě jsou to obce Kolešovice, Hořovičky, Chrášťany a
Svojetín.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
 Nezískání dotačního titulu
 Stavební a technické problémy s vybudováním haly
 Administrativní průtahy při registraci a schválení této služby
Místo realizace rozvojové aktivity
Rozvojová aktivita bude realizována v areálu sběrného místa v obci Kolešovice.
Území dopadu rozvojové aktivity
Vybudování haly na zpracování velkoobjemného odpadu bude mít dopad pro obce,
které se spolupodílejí na financování sběrného místa v obci Kolešovice. Jedná se o
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obce Hořovičky, Chrášťany a Svojetín. Tyto obce leží na severu a severozápadě
území obce s rozšířenou působností Rakovník.
Harmonogram rozvojové aktivity
 Získání dotačního titulu pro výstavbu haly (2015 – 2016)
 Zahájení budování haly (2016)
Zdroje financování
Rozvojová aktivita by byla financována z Operačního fondu životního prostředí,
konkrétně z prioritní osy 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
 Získání dotačního titulu
 Vybudovaná hala
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Sběrné místo v obci Kolešovice provozuje společnost Becker Bohemia, s.r.o.
Pracovníci, kteří zde pracují, jsou financováni z úřadu práce v rámci veřejně
prospěšných prací. V případě výstavby haly by nebylo potřeba navyšovat personální
obsazení.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Hala na třídění odpadu by byla na území Rakovnicka jedinečným řešením. Nic
podobného se na území nenachází.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Není kapacita pro demontáž velkoobjemného odpadu.
Dojde ke snížení skládkovaného a ke zvýšení materiálového využití odpadu.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
 1.2 Vznik zařízení pro nakládání s KO vedoucí ke snížení skládkování na
regionální úrovni
o Strategie území správního obvodu ORP Rakovník v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového
hospodářství a vodovodů a kanalizací
 Cíl: Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k
nakládání s odpady na území České republiky.
o Plán odpadového hospodářství ČR
 Cíl: Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy
k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír,
plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného
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původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. Plán
odpadového hospodářství ČR
o Plán odpadového hospodářství ČR
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt navazuje na již ukončený projekt výstavby sběrného místa v obci Kolešovice,
financovaný z dotace Středočeského Kraje – Fond životního prostředí.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Budování haly by mělo začít po získání dotačního titulu. Pravděpodobně v roce
2016.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Vývěsky dotčených obcí
Webové stránky dotčených obcí
Místní periodika např. Kolešovické listy

28

6. Kontakty
Dokument zpracovali:
Ing. Linda Polcarová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 602 700 124, mail:
polcarova@rakovnicko.info
Bc. Markéta Kovářová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 602 706 167, mail:
spirkova@rakovnicko.info
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