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Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 14.9.2004 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Ing. Jiří Křemenák, Karel Petráň, Blažej Černík, Jiří Koreš, Ing. Marie Blažková, Mgr. Luboš Smolík, Jaroslav Helebrant, Miroslav Vopat, Vlastimil Hálek, Václav Petrus, Miroslava Válová, Tereza Eberlová, Jan Martínek, Tomáš Svoboda



Program jednání:

1. Příprava Valné hromady SPOV PK
2. Komunitní plánování sociálních služeb
3. Formulace vize SPOV PK
4. Soutěž Vesnice roku
5. Komplexní regenerace venkovského prostoru v PK
6. Různé



1. Příprava Valné hromady SPOV PK

Předsednictvo SPOV PK stanovilo termín konání Valné hromady SPOV PK, která se uskuteční 23.11.2004. Odpovídající prostory zajistí CpKP.

Návrh bodů programu Valné hromady SPOV PK lze do 31.10.2004 zasílat na e-mailovou adresu tomas.svoboda@cpkp.cz. 


2. Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

O KPSS referovala Tereza Eberlová
Komunitní plánování sociálních služeb je efektivní nástroj pro zajištění poskytování sociálních služeb na místních a lokálních úrovních.  KPSS mohou jako nástroj své sociální politiky využívat hlavně mikroregiony.

V příloze k tomuto zápisu najdete o KPSS podrobné informace. Pokud budete mít zájem o další informace, tak dotazy lze posílat na e-mailovou adresu tereza.eberlova@cpkp.cz nebo na telefonním čísle +420 777 793 735.






3. Formulace vize SPOV PK

Předsednictvo SPOV PK se shodlo, že aktivity krajské organizace SPOV PK musí být víc pod hlavičkou SPOV PK a ne jako činnost jednotlivců, kteří jsou i v SPOV PK. Po diskusi byly stanoveny dvě témata, kterými se SPOV PK bude v dalším roce zabývat:

	Podrobit diskusi a případně změnit pravidla soutěže Vesnice roku. Diskuse proběhne na příštím jednání předsednictva SPOV PK (12.10.2004), které bude celé věnované soutěži Vesnice roku. Všechny připomínky a návrhy na změnu pravidel soutěže Vesnice roku posílejte na e-mailovou adresu tomas.svoboda@cpkp.cz.

SPOV PK musí začít realizovat aktivity, které pomůžou vytvořit dostatečné povědomí o této organizaci v Plzeňském kraji. Na základě tohoto požadavku vyslovilo předsednictvo SPOV PK podporu přípravě projektu na Interreg IIIA (Uspořádání dvou seminářů o fungování a konkrétním přínosu Programu obnovy venkova pro venkovskou oblast Plzeňského.kraje. V rámci seminářů se budou prezentovat i německé zkušenosti s Programem pro obnovu venkova. Semináře budou určeny zástupcům státní správy a samosprávy a pro představitele veřejného sektoru i aktivních organizací. Výstupem z projektu bude dvojjazyční sborník a internetová platforma.). Více informací bude zasláno společně s tímto zápisem.

Další návrhy možných aktivit SPOV PK na příští období posílejte na e-mailovou adresu tomas.svoboda@cpkp.cz. Tyto návrhy budou projednávány na Valné hromadě SPOV PK v listopadu 2004.


5. Komplexní regenerace venkovského prostoru Plzeňského kraje na příkladu modelového území okresu Plzeň - sever"

Cílem této aktivity Plzeňského kraje je zpracování rozvojové strategie pro část okresu Plzeň – sever, která poslouží jako základ pro jeho další rozvoj. Dokument by měl být zpracován participativním způsobem a měl by sloužit jako základ pro efektivní přístup Plzeňského kraje k tomuto venkovskému prostoru. Více informací naleznete na www.kr-plzensky.cz. 

Předsednictvo SPOV PK pověřilo sekretariát SPOV PK aby jménem SPOV PK oslovil realizátory projektu s nabídkou možné spolupráce. Informace o zpracování této strategie a možnosti podílet se na ní budou zaslány e-mailem po jejich obdržení od zpracovatelů. 


6. Různé

Předsednictvo SPOV PK pověřilo Jiřího Koreše zpracováním stanoviska SPOV PK k systému fungování POV. Stanovisko pak rozešle sekretariát SPOV PK prostřednictvím e-mailu k připomínkování.

Zpracoval:

Tomáš Svoboda (CpKP)
Jan Martínek (CpKP)

Ověřil:

Jiří Křemenák

