
Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 

 
Jsme si vědomi toho, že komunitní způsob tvorby regionální strategie má mnohem větší šanci k naplňování a 
realizaci plánovaných aktivit nežli strategie vypracovaná odborníky a malým okruhem spolutvůrců. MAS 
Sedlčansko se mohla při tvorbě strategie opřít o znalosti místních odborníků v oblasti komunitního plánování 
a práce s veřejností (někteří získali i státní ocenění za komunitní práci), především ale o lidi, kteří mají s touto 
formou práce bohaté zkušenosti. 
 
 
Východiska 

Při zapojování komunity do tvorby strategie jsme vycházeli ze zkušenosti zastupitelstev v Kamýku nad Vltavou 
a Petrovicích, jejich „proobčanských programů“, za které obce získaly ocenění v rámci Středočeského kraje a 
ČR, např. Obec roku, Obec vlídná rodině. 
Cenné rady a zkušenosti nám poskytli zástupci z.ú. Místo pro život získané při tvorbě komunitně vedených 
strategií rozvoje obcí Hřiměždic, Nečíně a Obor, které tato organizace pomáhala obcím vyhotovit. 
Důležité náměty poskytli aktéři místních komunitně vedených vzdělávacích programů a projektů postavených 
na spolupráci škol a obcí získané realizací vzdělávacích projektů Aktivní občánek a WOSA (Výchovou a 
Vzděláním k Občanské Společnosti). 
 
 
Cíl a cílové skupiny 

Cílem komunitně vedeného plánování bylo oslovit co největší počet klíčových aktérů regionu, získat je pro 
myšlenku společné práce na koncepci rozvoje území, zapojit je dílčími úkoly do tvorby strategie a následně 
jejich prostřednictvím oslovovat širší okruh zájemců. 
Cílovou skupinou byli aktéři regionu – zástupci klíčových veřejných a neziskových institucí a organizací, 
zástupci podniků a zájmových skupin, starostové jednatřiceti obcí, ředitelé 25 škol a školských zařízení, 
vedoucí pracovníci dalších veřejných subjektů: Odbor sociálních věcí Sedlčany, Úřad práce Sedlčany, vedoucí 
pracovníci svazků obcí a regionálních (nadregionálních) organizací: Sdružení obcí Sedlčany, Sdružení obcí 
Příbram, o.p.s. Toulava; poskytovatelé sociálních služeb; neziskový sektor: rodinné centrum Petrklíč, Místo 
pro život, z.ú.; Ochrana fauny Hrachov, o.p.s.; velké zemědělské společnosti; drobné zemědělské podniky a 
ekofarmy; podnikatelé včetně podnikatelů v oblasti cestovního ruchu. Celkem cca 80 partnerských subjektů 
 
Na základě zkušeností z komunitní práce v území jsme se rozhodli nezapojovat metodami přímé spoluúčasti 
na tvorbě analytické části strategie veřejnost. Mezi občany partnerských obcí je všeobecně malé povědomí 
o významu koncepčních a strategických záměrů, lidé nedůvěřují jejich přínosu a pro většinu z nich je 
strategické uvažování příliš abstraktní. Jedním ze základních principů zapojování veřejnosti do obecních nebo 
regionálních programů je dodržení krátké časové prodlevy mezi průzkumem názorů a výstupem (konkrétním 
výstupem), ve kterém občané mohou nahlédnout, jak jejich názory výstup ovlivnily. To v případě tvorby 
strategie SCLLD nebylo možné zajistit. Pokud jsou občané zapojeni do tvorby strategie formou dotazníkového 
šetření a nenásledují brzy poté konkrétní realizace, ohrožuje to negativně jejich zájem o obecní věci a 
případnou další účast. 
 
Pro zpracování analytické části jsme využili výsledky obecních, meziobecních a regionálních dotazníkových 
šetření a průzkumů: 

 Průzkum veřejného mínění při stanovení priorit komunitně vedené strategie v obcích Hřiměždice, 
Nečín, Obory, na jejichž podkladě byla vybírána a upravována místa v obcích a krajině. 

 Průzkum využívání cestní sítě okolí Dublovic a Chramost, na jejímž základě došlo k výběru a úpravě 
prvního úseku historické cesty. 

 Studie Spoluprací k udržitelnému rozvoji škol na území Sedlčanska, jejíž součástí byly vydefinovány 
nové možnosti spolupráce s rodiči. Studie dala podnět k založení inovativní formy splupráce, založení 
Rodičovské kavárny v Petrovicích. 



 Pro analytickou část oblasti Zaměstnanost a podnikání nám posloužily výstupy rozsáhlého průzkumu 
cestovního ruchu na území Toulavy, kam náleží i oblast regionu MAS. 

 Strategie, které vznikly v rámci projektu Svazu měst a obcí, v projektu „MOS“ 
 
Informace o strategii jako celku i jejích dílčích částí jsme zpracovali do powerpointových prezentací a 
zástupcům partnerských subjektů (zprostředkovatelům) jsme nabídli možnost představit strategii členské 
základně nebo v případě obcí zastupitelům a veřejnosti. 
 

 
Překážky a omezení  

Byli jsme si vědomi toho, že největší překážkou bude samotný výraz strategie, obecně velká nedůvěra v přínos 
koncepční práce, nedobré zkušenosti mnohých aktérů s formálním zpracováváním koncepčních záměrů a 
strategií, které byly většinou vyhotovovány jako povinná součást pro získání dotací z ESF.  
 
 

Návrh postupu 

První krok: Sestavit tým pro komunitní práci, jejíž členové jsou vzděláni v oboru participace veřejnosti nebo 
mají s touto formou práce zkušenosti. 
 
Eva Zirhutová – zkušenosti získané z tvorby dvou strategií k Udržitelnému rozvoji komunitní formou pod 
odborným vedením pí. Baurové a mezinárodního experta pro komunitní práci pí. Birgit Boehm 
Vzdělání:  Kurz o.p.s. Agora CU Participace veřejnosti na rozhodovacích procesech 
Petr Halada – zkušenosti s komunitní prací v obci Kamýk nad Vltavou, v roce 2015 oceněn jako ocenění 
Komunitní politik roku 2015 
 
Jaromír Boubal – profesionální facilitátor, vedoucí žákovských parlamentů, spoluautor programu Cestou do 
parlamentu 

Druhý krok: Provést základní analýzu komunitní práce v regionu: silné stránky/slabé stránky (Co využít, čeho 
se vyvarovat). 

Silné stránky 

 Profesionální tým pro komunitní práci 

 Zkušenosti s komunitními projekty a programy v regionu 

 Dobře vydefinovaná role cílových skupin, zaměření na aktéry regionu 

 Promyšlený postup zapojování aktérů 

 Předvídatelnost překážek a hrozeb 

Slabé stránky 

 Všeobecně nízké povědomí odborné i laické veřejnosti o smyslu a přínosu komunitního projednávání 
a participace na řešení problémů a spoluúčasti na rozvojových záměrech.  

 Předchozí špatná zkušenost vedoucích pracovníků obcí a zástupců partnerských organizací z projektů 
(zejména ESF), ve kterých bylo komunitní projednání řešených záměrů povinnou součástí žádosti. 
Formální zpracování tohoto úkolu bez vnitřního přesvědčení o významu komunitní práce. 

 Omezený počet lidí schopných podílet se na tvorbě koncepčních a strategických dokumentů, ale i 
porozumět jejich obsahu i významu. 

 „Strategický žargon“, pro veřejnost málo srozumitelné výrazy: participace, akční skupina, strategie, 
komunita, integrace, udržitelný rozvoj,.... 



 

Třetí krok: Navrhnout efektivní participační metody využitelné ve venkovském prostředí 

 

Inspiraci pro tento krok jsme čerpali z portálu Cesty venkova, sekce Správa a fungování obce. Metody 

navržené na tomto portálu jako vhodné pro použití ve venkovském prostředí mají kromě popisu i komentář 

o zkušenostech s jejich používáním a ukázky využití v kokrétních obecních záměrech. 

 Metody  informování občanů 

 Metody motivace občanů (např. prezentace příkladů dobré praxe) 

 Metody zjišťující názory, postoje a potřeby  občanů 

 Metody, při kterých dochází k dialogu, diskuzi a aktivnímu zapojení občanů do realizační fáze 
záměrů 

Čtvrtý krok: Zapojit aktéry do tvorby analytické části 

 Sestavit základní tým aktérů pro tvorbu analytické části – pracovní skupiny. 

 Zorganizovat jedno společné setkání pracovních skupin. 

 Organizovat setkávání v rámci činnosti oborových pracovních skupin. 

 Zapojovat další regionální a externí spolupracovníky.   

 Iniciovat dvoustranná jednání se spoluautory strategie. 

 Průběžně představovat pracovní verze jednotlivých oblastí analytické části. 

 Představit finální verzi analytické části. 

 Umožnit připomínkování dokumentů spolutvůrcům strategie. 

 Umožnit připomínkování dokumentů širší veřejnosti. 
 

Pátý krok: Zapojit aktéry do výběru priorit 

 Vyhotovit pracovní návrh řešení (aktivit a opatření) a možností financování v rámci SCLLD pro 
jednotlivé oblasti rozvoje. 

 Organizovat setkání členů pracvních skupin, zástupců MAS, starostů obcí a dalších zájemců, 
diskutovat prioritní témata a navrhovat prioritní aktivity SCLLD. 

 Informovat ostatní aktéry o fázi tvorby startegie: Výběr priorit a výsledky průběžných diskuzí. 
 

 
Šestý krok: Schválit strategii 

Sedmý krok: Šířit strategii nebo její dílčí části mezi širší veřejnost 

 Vytvořit zjednodušenou „lidovou“ verzi strategie SCLLD MAS Sedlčansko a umístit ji na web 
organizace. 

 Vyhotovit powerpointové prezentace integrovaných témat pro zastupitele obcí a zájemce o dílčí 
témata: Cesty, Komunitní centra, program Zelená nejen pro kluky... 

 Setkávat se nad strategií nebo dílčíchoblastech se zastupiteli obcí, učiteli a rodiči, zástupci zájmových 
organizací. 

 

Součástí přípravy zapojování komunity do tvorby strategie bylo i navržení způsobu, jak využít zkušeností 
odborné veřejnosti. Oslovili jsme jednak místní experty na specifická témata pro oblasti rozvoje SCLLD , 
jednak externí odborníky, se kterými spolupracovali nebo spolupracují partnerské organizace. Jména expertů 
podílejících se na tvorbě strategie jsou uváděna v analytické části dokumentu, v oddíle Pracovní tým. 

Shromáždili jsme informace o spolupráci různých subjektů regionu s vysokými školami a navrhli možnosti 
jejich participace na tvorbě dokumentů. Zájem podílet se na strategii projevila Zemědělská universita, která 
s naším regionem dlouhodobě spolupracuje. Na katedře Krajinné ekologie byla zadána diplomová práce na 
téma vyhotovení podkladů pro strategii SCLLD MAS Sedlčansko, oblast Životní prostředí. Nově se nám 



podařilo oslovit a pro spolupráci získat Fakultu architektury ČVUT a Fakultu stavební ČVUT. Zájem o úzkou 
spolupráci projevil Národní ústav pro další vzdělávání při MŠMT.  

Popis zapojení komunity 

Při zpracování strategie byly využity tyto metody komunitní práce: 

 dotazníkové šetření provedené v obcích – do šetření se zapojilo všech 31 obcí MAS 

 místní šetření v jednotlivých obcích MAS – místní šetření proběhlo ve 29 obcích 

 semináře k tématům SCLLD – proběhlo 8 seminářů (176 účastníků) 

 veřejná projednávání – proběhlo 12 veřejných projednávání 

 osobní jednání s relevantními aktéry u území – těchto jednání proběhlo více jak 100, jednalo se o 
starosty, podnikatele zemědělské i nezemědělské, zástupce poskytovatelů sociálních služeb, 
zástupce veřejné správy, zástupce školských zařízení, zástupce NNO, zástupce spolků působících 
v území atd. Tato jednání nebyla nijak zaznamenávána, proto není možné je doložit. 

 jednání pracovní skupiny 

Více informací viz http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020/ 

Popis zapojení partnerů MAS 

Partneři MAS byli klíčovými subjekty při tvorbě strategie. Jejich zapojení do zpracování strategie probíhalo 
jednak prostřednictvím jednání orgánů MAS tak jejich účastí na veřejných projednáváních a dalších akcích, 
které MAS pro veřejnost konala. Partneři MAS byly také součástí pracovních skupin, které se podíleli na 
tvorbě Analýzy území z pohledu aktérů. Partneři MAS se tak stali skutečnými tvůrci strategie. Postupně se 
podíleli na zpracování všech částí strategie, vyjadřovali se k nim a nakonec ji 3. 3. 2016 schválili.  

 

Přehled komunitních jednání 

Semináře na téma SCLLD   

28.1.2014 Seminář na téma: Veřejný prostor (KD Sedlčany) 

11.2.2014 Seminář na téma: Prostupnost venkovské krajiny (KD Sedlčany) 

25.2.2014 Seminář na téma: Samospráva na venkově (KD Sedlčany) 

11.3.2014 Seminář na téma: Ekonomika na venkově (KD Sedlčany) 

29.4.2014 Seminář na téma: Veřejný prostor (Statek Vletice) 

13.5.2014 Seminář na téma: Prostupnost venkovské krajiny (Statek Vletice) 

27.5.2014 Seminář na téma: Samospráva na venkově (Statek Vletice) 

10.6.2014 Seminář na téma: Ekonomika na venkově (Statek Vletice) 

 

Jednání k přípravě SCLLD  

18.4.2013 Příprava SCLLD a nového plánovacího období - Smolotely 

11.3.2014 Místní šetření  OÚ Klučenice 

14.3.2014 Místní šetření  OÚ Kosova Hora 

14.3.2014 Místní šetření  OÚ Dublovice 

18.3.2014 Příprava SCLLD a nového plánovacího období - Klučenice 

18.3.2014 Místní šetření OÚ Svatý Jan 

18.3.2014 Místní šetření MÚ Krásná Hora n.Vlt 

19.3.2014 Příprava SCLLD a nového plánovacího období - Jablonná 

20.3.2014 Příprava SCLLD a nového plánovacího období - Krásná Hora nad Vlt. 

20.3.2014 Místní šetření OÚ Petrovice 

20.3.2014 Místní šetření OÚ Milešov 

21.3.2014 Místní šetření MěÚ Sedlec Prčice 

25.3.2014 Příprava SCLLD a nového plánovacího období - Pečice 

25.3.2014 Místní šetření OÚ Prosenická Lhota 

25.3.2014 Místní šetření OÚ Štětkovice 

1.4.2014 Místní šetření OÚ Nechvalice 

1.4.2014 Místní šetření OÚ Jesenice 

3.4.2014 Místní šetření ÚM Vysoký Chlumec 

3.4.2014 Místní šetření OÚ Počepice 



3.4.2014 Místní šetření OÚ Nalžovice 

4.4.2014 Příprava SCLLD a nového plánovacího období - Milešov 

5.4.2014 Příprava SCLLD a nového plánovacího období - Krásná Hora nad Vlt. 

10.4.2014 Příprava SCLLD a nového plánovacího období - Jesenice 

10.4.2014 Místní šetření OÚ Křepenice 

10.4.2014 Místní šetření OÚ Radíč 

10.4.2014 Místní šetření OÚ Kňovice 

23.4.2014 Příprava SCLLD a nového plánovacího období - Dolní Hbity 

24.4.2014 Projednání Analytické části SCLLD a tvorba SWOT Analýzy (v Petrovicích) 

12.5.2014 Místní šetření OÚ Osečany 

2.9.2014 Veřejné projednání SCLLD - soc.oblast, práce a zaměstnanost 

9.9.2014 Veřejné projednání SCLLD  - oblast školství a vzdělávání 

23.9.2014 Veřejné projednání SCLLD  - oblast životní prostředí a ekologie  

30.11.2014 Komunitní projednávání SCLLD  

18.1.2015 Veřejné projednání SCLLD – Zaměstnanost a cestovní ruch 

23.2.2015 Veřejné projednání SCLLD - návrhová část (obec Solenice) – Kulatý stůl pro starosty 

7.4.2015 Projednání strategie CLLD se zástupci obcí - Krásná hora nad Vlt. 

29.4.2015 Veřejné projednání SCLLD - návrhová část - Počepice 

7.7.2015 Veřejné projednání SCLLD - oblast rozvoje Vzdělávání (Solenice) 

23.7.2015 Veřejné projednání SCLLD - oblast rozvoje Sociální oblast (Kamýk n.Vltavou) 

28.7.2015 Veřejné projednání SCLLD - oblast rozvoje Zemědělství (Kosova Hora) 

6.8.2015 Veřejné projednání SCLLD - oblast rozvoje Zaměstnanost a podnikání (Petrovice) 

13.8.2015 Veřejné projednání SCLLD - oblast rozvoje Zázemí (Kosova Hora) 

3.9.2015 Sociální podnikání - Mela Sedlčany o.p.s.  

15.9.2015 Veřejné projednání SCLLD se sdružením obcí Sedlčanska 

10.12.2015 Projednání priorit SCLLD - Dolní Hbity 

18.12.2015 Projednání priorit SCLLD - Kosova Hora (SOS) 

 

 

Jednání MAS   

26.6.2014 Valné shromáždění MAS - Projednání pracovní verze Analytické části strategie 

3.3.2015 Plénum Partnerů MAS – Tvorba vize strategie 

19.11.2015 Jednání Rozhodovacího výboru MAS - Priority SCLLD (Kamýk nad Vltavou) 

15.12.2015 Plénum Partnerů MAS - projednání Programových rámců 

3.3.2016 Plénum Partnerů MAS - schválení konečné verze SCLLD 

 
Jednání pracovní skupiny  

10.12.2012 Pracovní skupina pro tvorbu MRS 

13.5.2013 Pracovní skupina pro tvorbu MRS 

11.3.2013 Pracovní skupina pro tvorbu MRS 

2.5.2014 Pracovní skupina pro tvorbu MRS 

22.5.2014 Pracovní skupina pro tvorbu MRS 

 

 

 


