Zpravodaj 1/2018
KANCELÁŘ
MIKROREGIONU
VOTICKO

ÚŘEDNÍ
HODINY CSS:
Pondělí – čtvrtek:

Mikroregionu Voticko
B Ř E Z E N

Sociální fond mikroregionu Vo cko

8:00 – 15:00

V roce 2016 vzešel z jednání
zástupců samospráv Mikroregionu Voticko, vedení pověřeného města ORP Votice a
jeho Sociálního odboru Sociální fond obcí ORP Votice.

Po domluvě kdykoliv.
Městský úřad Votice
2. patro
Kontakt:
Ing. Lucie Krubnerová
604 451 815
Ing. Eliška Melicharová

739 622 776
melicharova@mikroregionvoticko.cz

Olga Marvanová, Dis.
777 930 160
marvanova@mikroregionvoticko.cz

ČLENSKÉ
OBCE POČET
OBYVATEL

Červený Újezd

327

Heřmaničky

729

Jankov

925

Ješetice

121

Mezno

359

Miličín

826

Neustupov

518
1 234

Ratměřice

292

Smilkov

272

Střezimíř

315

Vojkov

501

Votice

4 579

Vrchotovy
Janovice

1012

Zvěstov

350

ných službách v jednotlivých
obcích včetně přehledu o počtu
klientů, kteří služby užívají.
Zjednodušila se i agenda, která
rozdělování finančních příspěvků provází a snížila se tak administrativní zátěž pro obecní
úřady i pro žadatele.
A které neziskové organizace
byly v roce 2017 prostřednictvím sociálního fondu dotovány?

krubnerova@mikroregionvoticko.cz

Olbramovice

2 0 1 8

Už v roce následujícím mělo
tedy premiéru nové přerozdělování příspěvků obcí poskytovatelům sociálních služeb.
Ve fondu se sešlo z celkem
13 obcí mikroregionu 520 000
Kč a ty byly rozděleny mezi
dvanáct neziskových organizací, které jsou zařazeny do minimální sítě poskytovatelů
sociálních služeb na Voticku.
Výhodou nového systému je
finanční zajištění a zejména
zachování jednotlivých druhů sociálních služeb
v regionu a nejen to. Starostové obcí oceňují, že v tuto
chvíli nedochází k přeplácení
služeb nebo k neposkytnutí
finanční podpory pro služby a
že mají přehled o poskytova-

V oblasti služeb sociální prevence Farní charita Starý Knín,
nízkoprahové zařízení YMCA
Sibiř, občanská poradna Diakonie ČCE, Magdaléna o.p.s.,
azylové domy Křesťanského
spolku Sedlčanska a Diakonie
Vlašim a Rytmus Střední Čechy. V oblasti služeb sociální
péče obecně prospěšné společnosti RUAH, Mela a Tři.
V oblasti sociálního poradenství pak fond existuje vedle
dotačního systému zdravotně –
sociální komise MěÚ Votice.
Ta v rámci svého rozpočtu
dále podpořila organizace Vltawia a ProFem.
Dobrá praxe bude
zopakována samozřejmě v roce 2018.
Jednotlivé obce
schválily výši svých
příspěvků, která činí
28 Kč na obyvatele a
nyní je připravován
návrh rozdělení
těchto financí.

Trojlístek, který byl jmenován
v úvodu článku (obce Mikroregionu Voticko, ORP Votice a
Sociální odbor MěÚ Votice)
chystá i další inovativní řešení
v oblasti sociálních služeb.
V prvé řadě Komunitní centrum ve votickém klášteře,
kde najde prostor koordinátor
sociálních služeb i jednotliví
poskytovatelé zejména v oblasti
poradenství. Dále bude v rámci
činnosti aktualizován Komunitní plán sociálních služeb ve
správním obvodu ORP Votice.

Občanská poradna
ve Voticích
Pondělí : 8-16 hod.
Husova 587, Votice (dříve
ordinace MUDr. Jílka,
přízemí bytového domu 587
- vstup z Husovy ulice)

Bezplatné konzultace v rámci
poradny jsou hrazeny ze
Sociálního fondu ORP Votice.

STRÁNKA

2

Obce Mikroregionu
jsou členy:
Místní akční skupina
Krajina srdce
⇒
Červený Újezd
⇒
Heřmaničky
⇒
Ješetice
⇒
Mezno
⇒
Smilkov
⇒
Střezimíř

Z činnos mikroregionu
Starostové 15-ti obcí mikroregionu se schází na pravidelných jednáních. V roce
2017 se sešli na 7 zasedáních. Místa jednotlivých jednání se mění, v loňském roce
probíhaly např. ve Zvěstově,
v Červeném Újezdě,
v Ratměřicích a ve Voticích.
Na těchto jednáních starostové obcí řeší zejména společné
projekty, které mají územní

přesah a je lépe je řešit dohromady. Dále se na jednáních
předávají zkušenosti a řeší
aktuální problémy, se kterými
se jednotliví starostové a zastupitelstva obcí potýkají.
V roce 2017 kancelář mikroregionu Voticko se starosty
členských obcí spolupracovala na 54 žádostech o dotace
z nejrůznějších zdrojů – Evropské unie, národních ministerských programů, fondů a

nadací. Z toho 45 žádostí bylo
úspěšných a obce a neziskové
organizace tak získaly do svých
rozpočtů finance v celkové výši
19 400 000 Kč.
Dále se pracovníci kanceláře
Mikroregionu v roce 2017podíleli ve spolupráci s jednotlivými
členskými obcemi na realizaci
47 výběrových řízení – od cenového marketingu, přes zakázky malého rozsahu.

Společné ak vity obcí Mikroregionu Vo cko
Místní akční skupina
Posázaví
⇒
Jankov
⇒
Miličín
⇒
Neustupov
⇒
Olbramovice
⇒
Ratměřice
⇒
Vojkov
⇒
Votice
⇒
Vrchotovy Janovice
⇒
Zvěstov
Turistická destinace
Kraj blanických rytířů
⇒
Jankov
⇒
Miličín
⇒
Neustupov
⇒
Olbramovice
⇒
Ratměřice
⇒
Votice
⇒
Zvěstov

Turistická destinace Toulava
⇒
Červený Újezd
⇒
Heřmaničky
⇒
Ješetice
⇒
Mezno
⇒
Smilkov
⇒
Střezimíř
⇒
Votice

Sociální fond - jedná se o společné financování soc. služeb.
Využití opuštěného drážního tělesa
V rámci této aktivity jednotlivé obce mikroregionu společně usilují o vybudování páteřní
cyklostezky a občanské vybavenosti na opuštěných pozemcích dráhy. V současné době se
zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí k úseku cyklostezky Beztahov –
Veselka.
Studie krajiny v ORP Votice – společný
postup při zadání a zpracování územní studie
krajiny a jejího využití v rámci celého regionu
Voticka

Centrum společných služeb ORP Votice
Mikroregion je zapojen do projektu Svazu
měst a obcí, jehož cílem je administrativní
pomoc obcím mikroregionu při výkonu
veřejné správy (vyhlášky a směrnice obcí,
zveřejňování informací, změny v legislativě
atd.), organizace a administrace výběrových
řízení, zpracování žádostí o dotace, monitoring dotačních akcí, nyní aktuálně řešení
agendy GDPR, odborné poradenství pro
širokou veřejnost v rámci území mikroregionu aj.

Studie veřejných prostranství v ORP Votice – společný postup při zadání a zpracování studií na řešení centrálních částí celkem
11 obcí mikroregionu
Dopravní obslužnost – společný postup při
projednávání optimalizace veřejné dopravy
v regionu, nyní společná příprava na integraci
s Pražskou integrovanou dopravou (PID)
Působení Městské policie Votice v obcích
mikroregionu – veřejnoprávní smlouvy na
činnost MP Votice v polovině obcí mikroregionu Voticko
a další - např. společná podpora výstavby
STK ve Voticích

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Votice - koordinace rozvoje vzdělávání ve spolupráci se školami v ORP Votice - organizaci seminářů pro pedagogy, řešení spádovosti škol, podporu spolupráce škol
s Městskou knihovnou Votice na rozvoji
čtenářské gramotnosti, podporu spolupráce
ZŠ a ZUŚ aj.

Podrobné informace o činnosti Mikroregionu, kanceláře CSS a aktuální přehled veřejných služeb naleznete na
www.mikroregionvoticko.cz
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