
„„SociokulturaSociokultura KrajinyKrajiny podstávkovýchpodstávkových dom “dom “
= Spole ný život v souladu s= Spole ný život v souladu s URUR

------------------------------------------------------------------------------------------------------

•• Definice udržitelného rozvoje (UR)Definice udržitelného rozvoje (UR)
dle zprávy „Naše spole ná budoucnost“ p ednesená v roce 1987 dle zprávy „Naše spole ná budoucnost“ p ednesená v roce 1987 
p edsedkyní G.H.p edsedkyní G.H.BrundtlandovouBrundtlandovou Sv tové komisi OSN pro životní prost edíSv tové komisi OSN pro životní prost edí
a rozvoj (WCED):a rozvoj (WCED):

„Udržitelný rozvoj je takový zp sob rozvoje, „Udržitelný rozvoj je takový zp sob rozvoje, 
který uspokojuje  pot eby p ítomnosti, aniž by který uspokojuje  pot eby p ítomnosti, aniž by 
oslaboval možnosti budoucích generací oslaboval možnosti budoucích generací 
napl ovat jejich vlastní pot eby.“napl ovat jejich vlastní pot eby.“



„„SociokulturaSociokultura KrajinyKrajiny podstávkovýchpodstávkových dom “= Spole ný život v souladu s URdom “= Spole ný život v souladu s UR
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Základní principy UR:Základní principy UR:

•• Propojení základních oblastí životaPropojení základních oblastí života ekonomika, spoleekonomika, spole nost,nost, žživotnivotníí
prostprost ededíí

•• Dlouhodobá perspektivaDlouhodobá perspektiva zvazvažžovováánníí dopaddopad = strategick= strategickéé
plpláánovnováánníí

•• Kapacita životního prost edí je omezenáKapacita životního prost edí je omezená nejen z hlediskanejen z hlediska
zdrojzdroj ,ale i zne,ale i zne iišštt nníí

•• P edb žná opatrnostP edb žná opatrnost dd sledky ne vsledky ne vššech naech naššichich innostinnostíí jsou vjsou vžždydy
znznáámméé, je na m, je na míístst být opatrný být opatrný 

•• PrevencePrevence je efektivnje efektivn jjšíší nenežž nnááslednslednéé eeššeneníí dopaddopad
•• Kvalita života Kvalita života mmáá rozmrozm r nejen materir nejen materiáálnlníí, ale tak, ale takéé spolespole enský,enský,

etický, estetický, duchovnetický, estetický, duchovníí, kulturn, kulturníí, zdravotn, zdravotníí,, atdatd
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Základní principy UR Základní principy UR (pokra ování):(pokra ování):

•• Sociální spravedlnost Sociální spravedlnost pp ííleležžitosti i zodpovitosti i zodpov dnosti by mdnosti by m ly být ly být 
dd leny mezi zemleny mezi zem ,   regiony i mezi rozd,   regiony i mezi rozdíílnlnéé socisociáálnlníí
skupiny. Chudoba je ohroskupiny. Chudoba je ohrožžujujííccíí faktor UR. faktor UR. 

•• Zohledn ní vztahu „lokální Zohledn ní vztahu „lokální –– globální“globální“ innosti na minnosti na míístnstníí úúrovnirovni
oblivobliv ujujíí problprobléémy na my na úúrovni globrovni globáálnlníí

•• Vnitrogenera níVnitrogenera ní a mezigenera ní odpov dnosta mezigenera ní odpov dnost zabezpezabezpe eneníí
nnáárodnostnrodnostníí, rasov, rasovéé i jini jinéé rovnosti, respektovrovnosti, respektováánníí
prprááv vv vššech souech sou asných i budoucasných i budoucíích generacch generacíí nana
zdravzdravéé prostprost ededíí a socia sociáálnlníí spravedlnostspravedlnost

•• Demokratické procesyDemokratické procesy zapojovzapojováánníí veve ejnosti do rozhodovacejnosti do rozhodovacííchch
procesproces od pood po áátete nníích fch fáázzíí vytvvytváá íí jejich obecnou jejich obecnou 
podporu pro realizacipodporu pro realizaci
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P edpokladem dosažení UR je „P edpokladem dosažení UR je „správné ízení v císprávné ízení v cí
ve ejnýchve ejných“. To je založeno na:“. To je založeno na:

•• Otev enostiOtev enosti
•• Zapojení ve ejnosti do rozhodováníZapojení ve ejnosti do rozhodování
•• Zodpov dnostiZodpov dnosti
•• EfektivnostiEfektivnosti
•• Spojitosti strategií s konkrétními aktivitamiSpojitosti strategií s konkrétními aktivitami

Správné ízení v cí ve ejných by m lo respektovat Správné ízení v cí ve ejných by m lo respektovat 
základní principy UR („UN základní principy UR („UN MillenniumMillennium DeclarationDeclaration“,“,
summit OSN v summit OSN v JohannesburguJohannesburgu 2000)2000)
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Realizací projektu „Realizací projektu „KrajinaKrajina
podstávkovýchpodstávkových dom : Modelový dom : Modelový 
projekt na rozvoj hrani ního regionu“projekt na rozvoj hrani ního regionu“
sledují samosprávy z region  Horní Lužice, sledují samosprávy z region  Horní Lužice, 
severní echy a Dolní Slezsko spole nýseverní echy a Dolní Slezsko spole ný
regionální rozvoj p íhrani ních strukturálnregionální rozvoj p íhrani ních strukturáln
slabých oblastí SRN, eské republiky a slabých oblastí SRN, eské republiky a 
Polska, tzv. TrojmezíPolska, tzv. Trojmezí



„„SociokulturaSociokultura KrajinyKrajiny podstávkovýchpodstávkových dom “= Spole ný život v souladu s URdom “= Spole ný život v souladu s UR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavním cílemHlavním cílem projektu je pochopení projektu je pochopení 
tohoto území jako sjednocené a tohoto území jako sjednocené a 
neohrani ené oblasti, s charakteristickými neohrani ené oblasti, s charakteristickými 
stavebními prvky slovanských srub  a stavebními prvky slovanských srub  a 
st edon meckého emeslného postupu. st edon meckého emeslného postupu. 
Uchopení tohoto zdejšího Uchopení tohoto zdejšího kulturnkulturn
sociálního d dictvísociálního d dictví a vytvo ení pro a vytvo ení pro 
ekonomiku podp rných faktor , je ekonomiku podp rných faktor , je 
hlavním motivemhlavním motivem projektu.projektu.
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Konkrétní úkoly projektu jsou velmi rozmanité. Je z ejmé, že jejKonkrétní úkoly projektu jsou velmi rozmanité. Je z ejmé, že jejichich
realizací dojde v tomto území k postupnému zavád ní princip  UR realizací dojde v tomto území k postupnému zavád ní princip  UR 
do praktického života. do praktického života. 

P íkladem mohou být tyto následující kroky: P íkladem mohou být tyto následující kroky: 

•• Odbyrokratizování jednáníOdbyrokratizování jednání demokratické procesy demokratické procesy 
•• Nové strukturování program  odrážející aktuální pot ebyNové strukturování program  odrážející aktuální pot eby

dlouhodobdlouhodobáá perpektivaperpektiva pomocpomocíí strategickstrategickéého plho pláánovnováánníí
•• ZajiZajišštt nníí prostprost edkedk ze svze svéého rozpoho rozpo tu na podporutu na podporu

vzvzáájemnjemnéé dlouhodobdlouhodobéé spoluprspolupráácece vnitrogeneravnitrogenera nníí,,
mezigeneramezigenera nníí odpovodpov dnost zabezpednost zabezpe ujujííccíí nnáárodnrodníí rovnostrovnost

•• Podpora tradiPodpora tradi nníích aktivit a rozvoje nových hospodch aktivit a rozvoje nových hospodáá ských,ských,
spolespole enských a ochranenských a ochranáá skýchských innostinnostíí propojenpropojeníí
zzáákladnkladníích oblastch oblastíí žživota a zlepivota a zlepššeneníí jeho kvality jeho kvality 

•• VytvoVytvo eneníí regionregionáálnlníího managementu vho managementu vššech tech t íí zemzemíí
spolespole nnáá íízenzeníí vv ccíí veve ejnýchejných
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak tyto kroky a úkoly splnit je záležitostí nejen Jak tyto kroky a úkoly splnit je záležitostí nejen 
jednotlivých realiza ních projekt , ale i chuti jednotlivých realiza ních projekt , ale i chuti 
zdejších obyvatel ke spole né tvorb , pomoci, zdejších obyvatel ke spole né tvorb , pomoci, 
spolupráci, a také nutnosti p istoupit ke zm námspolupráci, a také nutnosti p istoupit ke zm nám
svého vlastního myšlení, životních postoj  a svého vlastního myšlení, životních postoj  a 
životního stylu. životního stylu. 

Jaké jsou v tomto smyslu stávající názory Jaké jsou v tomto smyslu stávající názory 
obyvatel „Krajiny obyvatel „Krajiny podstávkovýchpodstávkových dom “ ???dom “ ???
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Studie „Rozší ení EU jako mobiliza ní podn t pro Studie „Rozší ení EU jako mobiliza ní podn t pro 
správná stanoviska? správná stanoviska? InternatinalInternatinal UniversityUniversity
BremenBremen (2004)(2004)

•• Co si myslí naši sousedé na druhé stran  hranic, Co si myslí naši sousedé na druhé stran  hranic, 
jaké nad je a starosti mají?jaké nad je a starosti mají?

•• Spjatost s regiony, hodnocení hospodá skéSpjatost s regiony, hodnocení hospodá ské
situacesituace

•• Konflikty, kontakty, zjednodušené p edstavy,Konflikty, kontakty, zjednodušené p edstavy,
sympatie, postoje k autoritám, cizinc m a sympatie, postoje k autoritám, cizinc m a 
nacionalismunacionalismu



Studie „Rozší ení EU jako mobiliza ní podn t pro Studie „Rozší ení EU jako mobiliza ní podn t pro 
správná stanoviska? správná stanoviska? 
InternatinalInternatinal UniversityUniversity BremenBremen (2004)(2004)

• Na za átku léta 2004 byli 
dotazováni:

• Osoby    Oblasti
• 1008       SRN

celkem
• 513 SRN-hranice
• 397 Polsko-hranice
• 409 eská rep.

hranice



Hospodá ské starosti ve vztahu Hospodá ské starosti ve vztahu 
kk rozší ení EU sm rem na východrozší ení EU sm rem na východ
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KK aktuální situaci na pracovním trhuaktuální situaci na pracovním trhu
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Politické obavy ve vztahu Politické obavy ve vztahu 
kk rozší ení EU sm rem na východrozší ení EU sm rem na východ
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Strach z kriminality ve vztahu Strach z kriminality ve vztahu 
kk rozší ení EU sm rem na východrozší ení EU sm rem na východ
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Kulturní obavy ve vztahu kKulturní obavy ve vztahu k rozší enírozší ení
EU sm rem na východEU sm rem na východ
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Kontakty se sousedy: Kontakty se sousedy: 
astost a zkušenostiastost a zkušenosti
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Jak se vidíme navzájem?Jak se vidíme navzájem?
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Souhlas v %

SRN hranice PL hranice R hranice

bydlišt celý stát Evropa



Strategie udržitelného rozvoje Strategie udržitelného rozvoje 
Libereckého kraje (SUR LK)Libereckého kraje (SUR LK)

•• Pot eba takovéhoto strategického Pot eba takovéhoto strategického 
dokumentu ??dokumentu ??

•• Na jak dlouhou dobu ?? Na jak dlouhou dobu ?? 
•• Co všechno by m la obsahovat ??Co všechno by m la obsahovat ??
•• Známe pov domí ve ejnosti o udržitelném Známe pov domí ve ejnosti o udržitelném 

rozvoji ?? rozvoji ?? 
•• Jsme schopni slevit ze svých životních Jsme schopni slevit ze svých životních 

návyk  ku prosp chu p íštích generací ??návyk  ku prosp chu p íštích generací ??



SUR LK SUR LK 
cíl a strategický zám r projektu cíl a strategický zám r projektu 

•• Koncep ní ešení UR na regionální úrovni Koncep ní ešení UR na regionální úrovni 
•• KonsenzuálníKonsenzuální aa participativníparticipativní zpracovánízpracování
•• Obecný rámec metodiky Obecný rámec metodiky –– p enosnýp enosný
•• Zapojení zainteresovaných skupin a ve ejnostiZapojení zainteresovaných skupin a ve ejnosti
•• Stanovení výchozího stavu (SWOT analýza), cílStanovení výchozího stavu (SWOT analýza), cíl

(priorit a opat ení), indikátor  (statistické (priorit a opat ení), indikátor  (statistické 
vývojové trendy), prost edk  (jak dojít k cíl m),vývojové trendy), prost edk  (jak dojít k cíl m),
nastolení zp tných vazebnastolení zp tných vazeb

•• Management UR na regionální úrovniManagement UR na regionální úrovni



SUR LK SUR LK krok za krokemkrok za krokem

I. ástI. ást –– Analytická ástAnalytická ást

•• Analýza demografických, Analýza demografických, sociosocio--kulturních,kulturních,
ekonomických,ekonomických, environmentálníchenvironmentálních údaj  a údaj  a 
údaj  o využití území + strategickém, údaj  o využití území + strategickém, 
územním a územním a p eshrani nímp eshrani ním plánováníplánování

•• SWOT analýzaSWOT analýza
•• Dotazníkové šet eníDotazníkové šet ení –– stakeholdersstakeholders aa

ve ejnostive ejnosti



SUR LKSUR LK krok za krokemkrok za krokem

II. ástII. ást –– Návrhová ástNávrhová ást

•• Stanovení rozvojových cíl  pro horizont   15 letStanovení rozvojových cíl  pro horizont   15 let
•• K nim relevantních indikátor  UR a jejich K nim relevantních indikátor  UR a jejich 

hodnot, které chceme dosáhnouthodnot, které chceme dosáhnout
•• Stanovení priorit ešení a krok  napl ováníStanovení priorit ešení a krok  napl ování
•• Finan ní a institucionální zabezpe eníFinan ní a institucionální zabezpe ení
•• Monitoring IUR a pln ní krokMonitoring IUR a pln ní krok
•• Zavedení zp tných vazeb Zavedení zp tných vazeb 
•• P ílohová ást (místní p íklady UR, MA21, P ílohová ást (místní p íklady UR, MA21, 

partnerství, zapojování ob an ,partnerství, zapojování ob an , atdatd))



SUR LKSUR LK p ípravná fáze a fáze zpracováváníp ípravná fáze a fáze zpracovávání

•• Posouzení udržitelnosti existujících strategických Posouzení udržitelnosti existujících strategických 
dokument  a plándokument  a plán

•• Rešerše podkladových materiál , databází a Rešerše podkladových materiál , databází a 
informa ních zdrojinforma ních zdroj

•• Oslovení a jednání se zástupci obcí, ve ejnosti a Oslovení a jednání se zástupci obcí, ve ejnosti a 
zainteresovaných skupinzainteresovaných skupin

•• Vytvo ení OPS SUR LK coby konzulta ního,Vytvo ení OPS SUR LK coby konzulta ního,
poradního orgánu poradního orgánu 

•• Identifikace a projednání kritických oblastí,Identifikace a projednání kritických oblastí,
priorit, sady indikátorpriorit, sady indikátor



SUR LK SUR LK fáze projednávání a schválenífáze projednávání a schválení

•• Projednávání dokon ené pracovní verze:Projednávání dokon ené pracovní verze:
1. OPS SUR LK + ídící výbor 1. OPS SUR LK + ídící výbor 
2. odborný tým SEA 2. odborný tým SEA 
3. ve ejnost3. ve ejnost
4. výbory Zastupitelstva LK4. výbory Zastupitelstva LK
5. oponentní posudky5. oponentní posudky

•• Sbírání p ipomínek a jejich záv re né vypo ádáníSbírání p ipomínek a jejich záv re né vypo ádání
•• Schválením Zastupitelstva LK se stává SUR LK Schválením Zastupitelstva LK se stává SUR LK 

závazným strategickým dokumentem krajské azávazným strategickým dokumentem krajské a
obecních samospráv LKobecních samospráv LK



SUR LK SUR LK fáze realizacefáze realizace

•• Zpracování rozvojových projekt  za využití Zpracování rozvojových projekt  za využití 
finan ních nástroj :finan ních nástroj :

SF EU a jiné zahrani ní zdrojeSF EU a jiné zahrani ní zdroje
republikovrepublikovéé, krajsk, krajskéé, obecn, obecníí zdroje,zdroje,
fondy,grantovfondy,grantováá schschéémata, atd. mata, atd. 

•• FFááze monitoringuze monitoringu
ustanovenustanoveníí Krajských a obecnKrajských a obecníích rad URch rad UR
ustanovenustanoveníí servisnservisníích organizacch organizacíí
monitorujmonitorujííccíích a vyhodnocujch a vyhodnocujííccíích vývoj IUR ch vývoj IUR 





SUR LK SUR LK 

•• na webových stránkách Libereckého kraje na webových stránkách Libereckého kraje 
www.krajwww.kraj--lbclbc..czcz

•• v podadresá i Udržitelný rozvoj v podadresá i Udržitelný rozvoj Strategie udrStrategie udržžitelnitelnééhoho
rozvojerozvoje

•• lze nalézt informace o složení OPS SUR LK, o lenechlze nalézt informace o složení OPS SUR LK, o lenech
ídícího výboru SUR LK a díl í výstupy zpracované k ídícího výboru SUR LK a díl í výstupy zpracované k 

dnešnímu datu (SWOT analýza, formulá e dotazník ,dnešnímu datu (SWOT analýza, formulá e dotazník ,
tiskové zprávy, pr b h kampan  k SUR LK na území tiskové zprávy, pr b h kampan  k SUR LK na území 
kraje, výstupy z dotazníkových šet ení, atd.) kraje, výstupy z dotazníkových šet ení, atd.) 

•• bližší informace poskytne garant zpracování SUR LK bližší informace poskytne garant zpracování SUR LK 
RNDr. JiRNDr. Ji ina Vargovina Vargováá –– Odbor rozvoje LibereckOdbor rozvoje Libereckéého kraje ho kraje 
kontakt: tel: 485 226 576, kontakt: tel: 485 226 576, 
ee--mail:mail: jirina.vargova@krajjirina.vargova@kraj--lbc.czlbc.cz



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))

•• Respondenti:Respondenti:
veve ejnejnáá a sta stáátntníí sprspráávava
podnikatelský sektor podnikatelský sektor 
šškolstvkolstvíí
zdravotnictvzdravotnictvíí
neziskový sektor neziskový sektor 



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiexpertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LK SUR LK 
expertní rozhovory + koresponden ní anketa expertní rozhovory + koresponden ní anketa odborné ve ejnostiodborné ve ejnosti
(25)                         (40 ze 600))(25)                         (40 ze 600))



SUR LKSUR LK kampakampa
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SUR LK SUR LK 
rozhovory a koresponden ní anketa rozhovory a koresponden ní anketa -- laická ve ejnostlaická ve ejnost
(59)           (58)(59)           (58)

Je blízkost hranic s Polskem a N meckem dostate n  využívána pro

p íliv finan ních prost edl  do rozvoje regionu?
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SUR LK SUR LK 
rozhovory a koresponden ní anketa rozhovory a koresponden ní anketa -- laická ve ejnostlaická ve ejnost
(59)           (58)(59)           (58)

Dáváte p ednost   spíše tomu, aby byl výrobek ekologicky šetrný,

a to i p es jeho vyšší cenu?

0

5

10

15

20

25

30

35

ur it  ano spíše ano spíše ne ur it  ne nedokážu

posoudit



SUR LK SUR LK 
rozhovory a koresponden ní anketa rozhovory a koresponden ní anketa -- laická ve ejnostlaická ve ejnost
(59)           (58)(59)           (58)

Plánujete do budoucna zm nu Vašeho bydlišt  sm rem na venkov,

(nebo naopak do m sta)?
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SUR LK SUR LK 
rozhovory a koresponden ní anketa rozhovory a koresponden ní anketa -- laická ve ejnostlaická ve ejnost
(59)           (58)(59)           (58)

Myslíte si, že vzd lávací systém ve Vašem kraji  v as a efektivn

reaguje na požadavky trhu práce?
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SUR LK SUR LK 
rozhovory a koresponden ní anketa rozhovory a koresponden ní anketa -- laická ve ejnostlaická ve ejnost
(59)           (58)(59)           (58)

Myslíte si, že máte dostatek informací o ochran  p írody a krajiny ve

zvlášt  chrán ných uzemích i mimo  n  v LBK?
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SUR LK SUR LK 
rozhovory a koresponden ní anketa rozhovory a koresponden ní anketa -- laická ve ejnostlaická ve ejnost
(59)           (58)(59)           (58)

Myslíte si, že je ve Vašim kraji žádoucí další rozši ování zvlášt

chrán ných území?
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SUR LK SUR LK 
rozhovory a koresponden ní anketa rozhovory a koresponden ní anketa -- laická ve ejnostlaická ve ejnost
(59)           (58)(59)           (58)

M lo by dojít do budoucna k posílení pravomocí místní  samosprávy?
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SUR LK SUR LK 
rozhovory a koresponden ní anketa rozhovory a koresponden ní anketa -- laická ve ejnostlaická ve ejnost
(59)           (58)(59)           (58)

Máte pocit, že m žete dostate n  ovliv ovat ve ejnou  správu,

vstupovat do rozhodování?
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„„SociokulturaSociokultura KrajinyKrajiny podstávkovýchpodstávkových dom “= Spole ný život v souladu s URdom “= Spole ný život v souladu s UR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•• PP i zpracovi zpracováánníí SUR LK  jsme zjistili, SUR LK  jsme zjistili, žže pro e pro 
zdzdáárnrnéé zavzaváádd nníí principprincip UR, kterými jsouUR, kterými jsou
kvalitakvalita žživota, sociivota, sociáálnlníí spravedlnost,spravedlnost,
vnitrogeneravnitrogenera nníí a mezigeneraa mezigenera nníí
odpovodpov dnost, demokratickdnost, demokratickéé procesyprocesy
je nutnje nutnéé zvýzvýššit povit pov domdomíí obob anan nejen o nejen o 
tom, co je UR, ale i co lze pod jednotlivými tom, co je UR, ale i co lze pod jednotlivými 
principy vnprincipy vníímat, jak a mat, jak a íím lze tyto principy m lze tyto principy 
v kav kažždodenndodenníímm žživotivot naplnapl ovat.ovat.



„„SociokulturaSociokultura KrajinyKrajiny podstávkovýchpodstávkových dom “= Spole ný život v souladu s URdom “= Spole ný život v souladu s UR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za tZa tíímtomto úú elem je nutnelem je nutnéé::
•• VytvoVytvo it vzdit vzd lláávacvacíí a osva osv tovtovéé programy, texty, programy, texty, 

diskusndiskusníí ffóóra, atd. k UR ra, atd. k UR 
•• ProvProváádd t medializaci nejen UR, ale i popularizaci t medializaci nejen UR, ale i popularizaci 

krokkrok k UR u jednotlivých samosprk UR u jednotlivých samospráávv
•• Vybudovat komunikaVybudovat komunika nníí systsystéém pro potm pro pot ebyeby

rychlrychléého pho p enosu informacenosu informacíí ke vke vššem obem ob anan m v m v 
úúzemzemíí prpráávo na informacevo na informace

•• ZajiZajišštt nníí zpzp tntníí vazby, tj. zajivazby, tj. zajišštt nníí rychlrychléého a ho a 
pohodovpohodovéého spojenho spojeníí obob anan se zse záástupcistupci
samosprsamosprááv pv p ii eeššeneníí vv ccíí veve ejnýchejných zapojenzapojeníí
veve ejnosti do rozhodovacejnosti do rozhodovacíích procesch proces



Popularizace a medializace UR Popularizace a medializace UR 

•• I. Konference UR v R V/2003I. Konference UR v R V/2003
doporu enídoporu ení vznik RVUR vznik RVUR R (R (nadresortnnadresortníí))

podpora regionpodpora regionáálnlníím SUR m SUR 
•• II. Konference UR v II. Konference UR v R X/2004R X/2004
doporudoporu eneníí pro celorepublikovou pro celorepublikovou úúroverove

propro úúroverove regionregion a obca obcíí
•• osvosv ta a vzdta a vzd lláávváánníí k UR k UR mj. soutmj. sout žže:e:

propro žžááky 2. stupnky 2. stupn ZZŠŠ a va vííceletých gymnceletých gymnáázii v zii v 
LKLK „„ROVNOVROVNOVÁÁHAHA““ XI/2004XI/2004

pro studenty Spro studenty SŠŠ a SOU v LK a SOU v LK „„ ROZVROZVÍÍJJÍÍ SESE
NNÁŠÁŠ KRAJ    UDRKRAJ    UDRŽŽITELNITELN ??““ XII/2005XII/2005







Návrh loga UR Návrh loga UR 
(v rámci sout že SŠ a SOU LK k UR r. 2005)(v rámci sout že SŠ a SOU LK k UR r. 2005)



Návrh loga UR Návrh loga UR 
(v rámci sout že SŠ a SOU LK k UR r. 2005)(v rámci sout že SŠ a SOU LK k UR r. 2005)

•• Rozvoj spole nostiRozvoj spole nosti = rozvoj vzd lanosti, zam stnanosti,= rozvoj vzd lanosti, zam stnanosti,
zdravotní pé e a prevence, kultura, sport, atd.zdravotní pé e a prevence, kultura, sport, atd.

•• Rozvoj ekonomikyRozvoj ekonomiky = rozvoj výrobních obor , obchodu,= rozvoj výrobních obor , obchodu,
bankovnictvíbankovnictví atd.atd.

•• Životní prost edíŽivotní prost edí = ochrana p írody, šetrné hospoda ení a = ochrana p írody, šetrné hospoda ení a 
využívánívyužívání
obnovitelných zdroj  atd. obnovitelných zdroj  atd. 

•• Správa v cí ve ejnýchSpráva v cí ve ejných = zásahy komunální samosprávy, = zásahy komunální samosprávy, 
státních orgán , politik , ob anské aktivity, atd. státních orgán , politik , ob anské aktivity, atd. 



D kujiD kuji za pozornostza pozornost

RNDr. Ji ina VargováRNDr. Ji ina Vargová
strategické plánování + udržitelný rozvojstrategické plánování + udržitelný rozvoj

jjirinairina.vargova@kraj.vargova@kraj--lbc.czlbc.cz, tel. 603258954, tel. 603258954
OHRR KÚ Libereckého krajeOHRR KÚ Libereckého kraje


