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Přehled problémových oblastí a cílů obsažených v souhrnném dokumentu 
ORP TRUTNOV 

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001). 

Na základě analýz a nástinu opatření byla sestavena ke každému tématu sada problémových okruhů, 

které jsou v souladu se zformulovanou vizí. Problémové okruhy a cíle byly navrženy realizačním 

týmem a ověřeny ve fokusní skupině. Stanovené cíle.povedou k řešení identifikovaných problémů. 

Vize meziobecní spolupráce 

Území ORP Trutnov spolupracující turisticky atraktivní region bohatý na přírodní krásy a širokou 

nabídku kvalitních služeb v cestovním ruchu s moderními horskými středisky, obyvatelům nabízející 

vysokou kvalitu života založenou na dobrém pokrytí školami a školskými zařízeními s individuálním 

přístupem a širokou nabídkou speciálních služeb, s efektivním systémem svozu odpadů v čistém 

životním prostředí, dostatku pracovních příležitostí a bohatém společenském životě s moderně 

řízenou efektivní veřejnou správou. 

 
Struktura problémových oblastí a cílů v tématu „Odpadové hospodářství“: 

Problémový okruh 1  Nedostatečná osvěta v oblasti odpadového hospodářství  

Cíl 1.1  
Podpořit ekologickou výchovu na školách s využitím dostupných celostátních 

programů  

Cíl 1.2  

Připravit a realizovat společnou dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň 

pro širokou veřejnost s využitím vhodných komunikačních nástrojů s cílem 

správného nakládání s komunálním odpadem 

Cíl 1.3  
Zajistit pravidelné informování občanů o výsledcích odpadového hospodářství 

obce a to včetně ekonomiky a konkrétních způsobů nakládání s odpady 

Problémový okruh 2  
Nedostatečná spolupráce obcí ORP Trutnov v oblasti odpadového 

hospodářství  

Cíl 2.1  

Navrhnout a vyhodnotit možnosti sběru a dalšího nakládání s komunálními 

bioodpady v rámci meziobecní spolupráce (sběrné dvory, komunitní 

kompostování, ostatní způsoby sběru) 

Cíl 2.2  

Společně předkládat žádosti o dotace na projekty financované z evropských či 

národních zdrojů, vždy se znalostí budoucích provozních nákladů, vytíženosti 

pořízených investic a s ohledem na povinnost 5 leté udržitelnosti 
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Struktura problémových oblastí a cílů v tématu „Školství“: 

Problémový okruh 1  
Nedostatek variant zařízení pro péči o děti do 3 let věku a nedostatek cílené 

podpory alternativních forem péče o děti předškolního a školního věku  

Cíl 1.1  
Cílená podpora alternativních forem péče o předškolní děti od kojeneckého 

věku do 3 let  

Cíl 1.2  
Cílená podpora širokého spektra forem dostupné péče o předškolní děti od 3 

let a školáky  

Problémový okruh 2  Nevyhovující prostory a nedostatečná nabídka mimoškolních aktivit pro děti  

Cíl 2.1  Podpora využití prostor škol a školských zařízení pro mimoškolní aktivity  

Cíl 2.2  
Cílená podpora činnosti, personálního zajištění a zázemí organizací 

poskytujících volnočasové aktivity pro děti  

Problémový okruh 3  Nedostatečně provázané sdílení informací v oblasti školství  

Cíl  3.1  Podporovat partnerství škol za účelem výměny informací a dobré praxe  

Cíl 3.2  
Zavést pravidelná tematická jednání u kulatých stolů za přítomnosti subjektů 

zainteresovaných v péči o dítě a podporovat spolupráci v regionu  

 

 
Struktura problémových oblastí a cílů v tématu „Sociální“: 

Problémový okruh 1  
Absence komunitního plánování sociálních služeb v území ORP Trutnov a 

zajištění větší a kvalitnější informovanosti  
  

Cíl 1.1  
Vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb v území ORP Trutnov a 

vytvořit komunitní plány jednotlivých obcí řešeného území  
  

Cíl 1.2  
Zajistit sdružení informací o všech poskytovaných sociálních službách v území 

Královéhradeckého kraje s detailnějším zaměřením na území ORP Trutnov  
  

Cíl 1.3  

Zrealizování společné informační kampaně pro obce, odbornou veřejnost i 

širokou veřejnost o potřebách seniorů, osob se zdravotním, chronickým či 

duševním onemocněním a dětí a mládeže v území ORP Trutnov  

  

Cíl 1.4  
Rozšířit spektrum subjektů při realizaci společných debat a pracovních schůzek 

za účelem předávání informací v oblasti sociálních služeb  
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Problémový okruh 2  
Nedostatek či absence některých druhů sociálních služeb a nedostatek 

možností k uplatnění na trhu práce  
  

Cíl 2.1  

Posílit kapacity a navýšit počet objektů sociálního bydlení pro zainteresované 

jedince a skupiny obyvatel a posílit kapacity individuálních forem bydlení pro 

osoby se zdravotním postižením, chronickým či duševním onemocněním  

  

Cíl 2.2  
Podpora vzniku pracovních míst pro sociálně znevýhodněné, sociálně ohrožené 

a sociálně vyloučené skupiny obyvatel  
  

Cíl 2.3  

Poskytovat v ORP Trutnov služby azylového domu pro všechny osoby v 

nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a poskytovat v ORP 

Trutnov sociální služby typu „Odlehčovací služby“  

  

Problémový okruh 3  Nedostatečná podpora terénních služeb v ORP Trutnov    

Cíl 3.1  

Usilovat o zajištění větší podpory zařízením poskytujícím terénní pečovatelskou 

službu a osobní asistenci seniorům a osobám se zdravotním, chronickým či 

duševním onemocněním  

  

Cíl 3.2  

Usilovat o zajištění větší podpory zařízením poskytujícím terénní službu pro 

rodiny, děti a mládež a sociálně znevýhodněné osoby ohrožené společensky 

nežádoucími jevy  

  

Cíl 3.3  
Zajištění možnosti přenesení výkonu funkce veřejného opatrovnictví z obcí I. 

stupně na obec vyššího stupně prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy  
  

 

Struktura problémových oblastí a cílů v tématu „Servis samosprávám“ 

Problémový okruh 1  
Přetíženost populačně menších obcí při výkonu agendy v rámci 

samostatné působnosti  

Cíl 1.1  
Vytvoření servisního centra, které bude obcím nápomocno při výkonu jejich 

činnosti  

Cíl 1.2  

Zavést v rámci pravidelných setkávání obcí ORP Trutnov ve spádových 

mikroregionech tématiku předávání zkušeností v oblasti výkonu agend 

v rámci samostatné působnosti  
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Struktura problémových oblastí a cílů v tématu: Komunikační strategie v oblasti cestovního ruchu – 

MOS v aglomeraci „Kraj pod Sněžkou“ 

Problémový okruh1: Nejednotná a nesystematická propagace turistické oblasti „Kraj pod Sněžkou“  

Cíl 1.1 Společná tvorba image turistické oblasti „Kraj pod Sněžkou“  

Cíl 1.2 Aktualizace stávajícího webového portálu pro turisty www.vychodnikrkonose.cz  

Cíl 1.3 Zřízení nové internetové televize pod značkou „Krakonošova televize“  

Problémový okruh2: 
Nedostatečná spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru, absence 

jednotného postupu při získávání finanční podpory do území  

Cíl 2.1 

Nastavení jasných komunikačních toků napříč celým územím „Kraje pod 

Sněžkou“ a DS: Kladské Pomezí a Krkonoše, DSO Jestřebí hory a dalších aktérů a 

institucí působících v oblasti cestovního ruchu  

Cíl 2.2 
Vzájemná podpora v procesu vyhledávání a získávání finančních příspěvků a 

zdrojů v oblasti cestovního ruchu  

 

http://www.vychodnikrkonose.cz/
http://www.vychodnikrkonose.cz/

