Zápis ze 3. setkání projektového týmu dne 3.4.2013

Přítomni:

paní Burianová, Ing. Franců, paní Fričová, Mgr. Kalous, Ing. Kopačíková,
pan Pěnička, pan Popp, paní Roncová, Ing. Rašín, Ing. Šilarová, Ing. Štefanová,
Ing. Kolářová, Ing. Prášilová
Omluveni: Bc. Kovačičin
Program:
- zahájení a představení procesu Aktualizace (co nás čeká) + vysvětlení role projektového
týmu
- přiblížení dotazníku jako metody sběru dat
- brainstorming o obsahové náplni dotazníků
- způsoby distribuce dotazníků
Přítomné přivítala Ing. Štefanová, která následně představila zástupce společnosti AGORA
CE, o.p.s., PhDr. Ing. Pavla Mičku, který se specializuje na přípravu a analýzy názorových
průzkumů, monitoring a semináře, je vedoucím participačních projektů zejména se
zaměřením na strategické plánování, je konzultantem VNG International a je členem
hodnotících komisí Nadace VIA)
Náplní komunikátora má být pomoc se zapojením veřejnosti do aktualizace strategie a pomoc
samosprávě s komunikací s občany a aktéry rozvoje. Cílem pak je, pomoci oběma stranám
nalézt společnou řeč.
Dát všem občanům možnost zapojit do procesu aktualizace strategického plánu a to různými
formami – konání kulatých stolů, občanská fóra, parlament mladých, ….
Pro Liberec je harmonogram nastaven tak, že všechny podněty a analýzy budou shromážděny
do června 2013, pak bude následovat fáze rozpracovanosti a znovu projednání s občany.
„Snažíme se o dobrovolnost a motivaci lidí vstoupit do této práce“, snahu o odstranění bariéry
vyjádřit se (nejen anonymně) k čemuž může pomoci právě i forma vyplnění dotazníku, což
s sebou nese čas a zamyšlení se. Letáky dotazníku dostanou občané do svých stránek
(současně budou k dispozici i na WEB, …), nutné je ještě vymyslet snadno dostupná sběrná
místa (vestibul radnice, škol, knihovny, pošty, ……) – čím budou sběrná místa dostupnější,
tím větší pravděpodobnost návratnosti vyplněných dotazníků. Pokud se podaří dosáhnout 10
% návratnosti, bude se jednat o relativně slušný výsledek.
Cílem setkání projektového týmu je probrat návrhy, co všechno by v dotazníku mělo být –
cílem není obecný dotazník, ale to, co je ve městě potřeba. Hodně podnětů se již podařilo
získat na veřejném setkání 3.12.2012 a i tyto budou do dotazníku použity.
Ve středu 10.4.2013 bude následovat setkání se zástupci tzv. „zainteresovaných osob“ - sboru
sestaveném z lidí, kteří se dobrovolně přihlásili, že mají zájem spolupracovat na strategii.
S nimi bude dotazník opět konzultován a výsledek návrhů z obou těchto akcí bude následně
předložen do komise pro rozvoj a strategické plánování.
Dotazník, který bude mít dvě části (v 1. části budou kolonky na doplnění věku, pohlaví,…, 2.
část by pak měla rozdělit město do logických částí), bude obsahovat cca 30 otázek, na větší
část z nich bude možnost volby z více odpovědí včetně možnosti „jiné“ tj. odpovědi mimo
nabídku.
Poté bylo přistoupeno ke sběru námětů od členů projektového týmu – výsledek sběru námětů
bude zpracován a předložen k projednání nejen zainteresovaným osobám dne 10.4.2013, ale

zpětně i projektovému týmu – návrh na setkání projektového týmu tentýž den, tj. 10.4.2013
(členy projektového týmu odsouhlaseno).
Ing. Štefanová se členů projektového týmu dotázala na názor, zda doplnit tým o zástupce
městské policie – odsouhlaseno s tím, že zastoupení městské policie v projektovém týmu bude
jednoznačně přínosné.

Zapsala : Salomonová Dagmar, odd. rozvojové koncepce

