záznam z Fóra UR v Mikroregionu Podralsko 3.6.2010 v Jablonném v P.

Fórum UR Mikroregionu Podralsko
3. června 2010
Společenské centrum v Jablonném v Podještědí
Fórum bylo realizováno za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí,
Mikroregionu Podralsko, Národní sítě Zdravých měst ČR a Města Jablonné v Podještědí

Dle podpisů z prezenčních listin, které jsou nedílnou součástí této souhrnné zprávy, je zřejmé, že na fóru
bylo přítomno něco přes šest desítek účastníků.
V první části tohoto setkání zástupců obcí a měst s občany Mikroregionu Podralsko nejprve zazněly
prezentace s přiblížením aktuálních problémů a aktivit mikroregionu v oblastech sociální prevence,
prevence kriminality, místní partnerství v chráněných územích a s informacemi o řešení projektů
Cyklomagistrála Ploučnice a Rozhledny. V druhé části proběhla diskuse přítomných účastníků, a to
nejdříve v menších skupinkách u kulatých stolů k tématickým okruhům cestovní ruch + podnikání,
školství + kultura + sport + volný čas, prevence kriminality + bezpečnost, sociální + zdravotní
problematiky, ŽP + cyklodoprava, a poté byly všemi přítomnými ve společné diskusi vygenerovány
nejzávažnější problémy, které občany mikroregionu z uvedených hledisek trápí.
Program: zahájení v 15:00 hod.
přivítání  Vlasta Dozorcová – starostka Města Jablonné v Podještědí
úvod  předseda MRG Podralsko Jiří Hauzer
I. část  prezentace tématik – moderace RNDr. Jiřina Vargová – koordinátorka MA21
- „MA21 – podpora místních partnerství i v prostředí chráněných území“ Ing. Petr Švec – ředitel NSZM
- „Zelená cyklomagistrála Ploučnice“ Ing. Luděk Suchomel,MBA – manager projektu
- „Projekt spolupráce – Rozhledny“ Jindřich Šolc – manager projektu
- „Prevence kriminality v podmínkách Policie ČR“ plk. Mgr. Petr Rajt – vedoucí územního odboru vnější
služby Policie ČR Česká Lípa
- „Sociální služby v Libereckém kraji“ JUDr. Ludmila Šlechtová – vedoucí odboru sociálních věcí,
bezpečnosti a problematiky menšin KÚLK a Mgr. Michaela Vodičková – vedoucí oddělení koordinace a
střednědobého plánování OSVBM KÚLK
II. část  diskusní fórum k daným tématům – moderace a vyhlášení výsledků Ing. Petr Švec - ředitel NSZM
během bodování a sčítání hlasů přidělených k jednotlivým vydiskutovaným problémům se uskutečnila
tombola zorganizována za pomoci Města Jablonné v P. a Města Stráž p. R.
Shrnutí a závěr  Jiří Hauzer – politik MA21 v MRG Podralsko + RNDr. Jiřina Vargová – koordinátorka MA21

Setkání bylo ukončeno v 17:55 hod.
Výsledky diskuse, včetně problémů, které občané v MRG označili za nejvýznamnější, jsou shrnuty
v následující tabulce.
Závěrem je nutné poděkovat nejen všem přednášejícím, moderátorům, finančním donátorům a Městu
Jablonné v Podještědí za poskytnutí prostor a techniky v nově zrekonstruovaném objektu společenského
centra, ale i občanům mikroregionu, a to hlavně za jejich zájem a účast na fóru a za jejich aktivní a tvůrčí
participaci při formulaci problémů, které je v mikroregionu nejvíce trápí.
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Informace k průběhu fóra lze nalézt na www.podralsko.info či na www.mitel-tv.cz.
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problémy vygenerované na fóru UR
Mikroregionu Podralsko dne 3.6.2010
Znečištění Ovzduší – neekologické vytápění
Bezpečnost nemotorové dopravy v úseku
Ploužnice - Mimoň
Ekologické zátěže v býv. VVP Ralsko Vrchbělá

hlasy
3
7
2

Zneužívání sociálních dávek

21

Náhlov – koncentrace sociálně vyloučených
obyvatel (téměř 100% nezaměstnanost)

6

Rozšíření nabídky aktivit pro mentálně
postižené

3

Malá nabídka volnočasových aktivit

3

Řešení soc. patologických jevů
- drogy, krádeže, vandalismus, gamblerství
- vztah dětí k seniorům, devalvace
mezilidských vztahů
- absence osobnostních vzorů
- degradace žebříčku životních hodnot

3

Žádná podpora drobnému podnikání

3

Legislativní smršť, kterou nemůže OSVČ sám
zvládnout
Zjednodušení a sjednocení podmínek pro
velké a drobné podnikatele

3
1

Úprava legislativy – zjednodušení

14

Nízká zodpovědnost a postižitelnost rodičů za
chování svých dětí mimo školu

7

Dobudování kamerových systémů a finanční
podpora z KÚ a MÚ

2

Poznámka: modře jsou označeny občany mikroregionu obodované nejožehavější problémy

Zapsala RNDr. J. Vargová dne 4.6.2010
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