Zpracování Programu rozvoje obce
Chybí vašemu městu nebo obci dlouhodobá strategie rozvoje? Chystáte se
stanovit priority rozvoje přesahující jedno volební období? Nevíte, jak provázat
strategické plánování s plánováním územním? Chcete vytvořit dokument, který
vychází z klíčových potřeb obyvatel? Ukážeme vám, že strategické plánování
není pouze záležitostí městského úřadu a radnice. Při efektivním zapojení
veřejnosti s vámi připravíme takové projekty, které vaší obci nebo městu
přinesou skutečnou změnu.
Pomáháme pochopit komunitní rozměr ve strategickém plánování
„Sebelepší strategie vytvořená jednou osvícenou osobou nebo externím týmem odborníků obvykle
nefunguje, nemá-li základ v komunitě, která ji poté bude naplňovat. Při tvorbě programu rozvoje
obce proto vytváříme prostředí, které místním obyvatelům umožňuje konstruktivní diskuzi nad
konkrétními problémy v obci a možnými způsoby jak je řešit. Díky plánování s veřejností se radnici
dostává užitečné zpětné vazby, která zvyšuje důvěryhodnost a dlouhodobé využití strategie.“
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Jak připravujeme Program rozvoje obce v 10 krocích

Zadání
Programu
rozvoje od obce

Naplánujeme časový
rámec a zodpovědnosti

Přizveme klíčové
partnery

Spolupracujeme
s koordinační skupinou

Získáte hladký průběh
procesu a efektivní
komunikaci

Získáte zapojení
všech, kterých
se to týká

Získáte průběžnou
kontrolu výstupů
a směřování procesu

Zeptáme se
na názor občanů
v dotazníkovém šetření

Zapojíme veřejnost do
diskuze nad klíčovými
lokalitami a projekty

Zpracujeme
analytickou část

Formulujeme vizi obce
na plánovacím setkání
s veřejností

Získáte přehledný
souhrn potřeb
a priorit občanů

Získáte podněty
vycházející ze znalostí
místních

Získáte zhodnocení
současného stavu obce
ve formě SWOT analýzy

Získáte shodu
nad budoucím
rozvojem obce

Navrhneme cíle, opatření
a projektové záměry
programu rozvoje obce

Prodiskutujeme
s občany návrh
dokumentu

Doporučíme, jak
dokument používat
a zpropagovat
Schválení
Programu rozvoje
vedením obce

Získáte strategii,
která obci přinese
skutečnou změnu

Získáte komentáře
a připomínky
k dopracování návrhu

Získáte návod, jak
dokument převést
do reality

Naše reference
d Obec Nové Sedlice – zpracování Strategie rozvoje obce se zapojením veřejnosti
d MAS Brdy – Vltava – konzultace a facilitace v rámci projektu Cesty venkova – Proměny míst
d MAS Moravský kras – facilitace kulatých stolů s veřejností při plánování rozvoji regionu
d Obec Ostopovice – zpracování Strategie rozvoje obce se zapojením veřejnosti
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Martin Nawrath, projektový manažer
telefon: (+420) 776 133 361, e-mail: martin.nawrath@nap.cz
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„Kolegy z Nadace Partnerství si naše MAS
k facilitaci zve poměrně často a ráda.
Mají potřebný odstup a nadhled a navíc
dlouhodobé facilitátorské zkušenosti“.

Podporujeme, plánujeme a tvoříme v partnerství s vámi.

Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství / Údolní 33, 602 00 Brno
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