Zápis ze setkání projektového týmu MA-G21
Drosendorf, 1.6.2011, Bürgerspital, 10:00 – 17:00
Přítomni: viz prezenční listina (příloha1)
- Přivítání, zahájení: Schlichting
- Metody moderace: Fedrizzi
V LA21 (G21) popř. v oblasti obnovy města a vesnice jsou používány různé metody k vytváření
rozvojových procesů (např. večerní semináře).Jedna z nejčastějších je konference budoucnosti.
Konference trvá od pátku 15 hod do soboty 15 hod. Název je také někdy 24 hodin pro Vaši obec.
Představení je v přiložené prezentaci (příloha 2).

Praktický příklad:
„Sítě“ k poznání, vytvoření společné základny.
Na konferenci budoucnosti je základním týmem připravováno 5 – 7 témat ve třech pilířích MA 21
(každé jedním „kmotrem“). Teprve na konferenci budou vytvořeny vlastní pracovní skupiny.
DŮLEŽITÉ: Na začátku vyzkoušet a udržet očekávání, „co se má stát na konci obou dnů“ a
dokumentovat průběh akce – „kde jsme teď!“
Prnvím úkolem ja zachycení historických milníků, které souvisejí s tématem konference. Věší se např.
na šńůru, aby vytvořily časovou řadu.
Dotýkání se témat budoucnosti: zabývání se tematickými symboly je 1. zaměstnání se tématem.

Praktický příklad:
Zobrazení milníků
1990: první zmínka v ČR o MA21
1997: MA 21 v ČR
2001: Založení kraje Vysočina
2004: Začátek MA21 v ČR a NÖ, Kraj Vysočina přistoupil do NSZM (Národní síť Zdravých měst)
2005: Vzdělávací kurz G21
2006: Pracovní skupina vlády pro MA21 „Rada pro udržitelný rozvoj“ Rat für Nachhaltige Entwicklung“
2007: finanční podpora pro MA21, 1. G21- stůl pro stálé hosty

2008: 30. obec G21, první obce podepisují Aalborgskou chartu
1.7.2008: Marta začala pracovat na Krajském úřadě kraje Vysočina
2009: vrchol LA21 v NÖ, seznámení Karla, Alexandry, Vladimíra, Marty
15.4.2009: Projekt „Vysočina 21“
2010: Začátek projektu „ MA-G21“, oslav „25 let obnovy venkova“, strategický rámec pro ČR
1.3.2010: „Dozvěděl jsem se o LA21, ale nerozuměl jsem tomu“ 2011: Klimastaffel
1.6.2011: MA-G21-setkání projektového týmu v Drosendorfu

Silné stránky /Slabé stránky:
Většinou se před konferencí budoucnosti
provádí dotazování občanů (viz příloha 3) –
s výsledky se pracuje v pracovních
skupinách. Ze silných a slabých stránek se
v každém tematickém okruhu vyberou ty
nejdůležitější.
Kontrola udržitelnosti: počítačem
podporované metody, aby byl proces tvořen
srozumitelně a kontext upraven pro
strategický rozvoj.
Díky tomu je umožněna neustálá kontrola.
Stanovení priorit probíhá na základě 3 dimenzí udržitelnosti a v rámci přednastavených 9 prioritních
témat = 27 sledovaných oblastí, kritéria jsou sice fixní, avšak lidé mohou stanovit i své priority.
Rozvoj účinného vnitřního sloganu a loga, kterými se vytvoří vize obce a občanů.
Vlastnosti: „neutrální“ – nestojí za tím obec ani politická motivace.
Cílově orientovaná práce – formulování strategií až k „obrazu budoucnosti“ (viz příloha 4) .... Tak
dlouho přeformulovávat, dokud s formulací nesouhlasí všichni! Strategie má být nasazena na priority.
Když je vize a strategie jasně zformulována, jsou ještě v plánu opatření zachyceny konkrétní cíle
jednání podle jednotlivých témat a jednotlivé projekty s odpovědností, termíny, náklady (eventuelně
také kritéria úspěchu) a stav (plánovaný, uskutečněný, ..)
(viz příloha 5).
Plán je aktualizován přibližně každých 6 měsíců.
Počet účastníků na konferenci budoucnosti: asi 50 osob
Pro následující termíny k realizaci budoucí vize popř. plánu
opatření se budou zvát obce.
Na konferencei navazují oborová setkání, které pracují s cíli
z jednotlivých oblastí Částečně s profesionálním vedením
nebo bez.
Závěr každé konference budoucnosti: zpětná vazba - např.
osobní, obsahová úroveň, rámcové podmínky,
moderace/struktura ---Slunce/bouřka a šipky – kruh – čím
blíž ke středu, tím lepší...
Tabule stojí u východu – každý udělí své body např. na
konci 1. dne ... Okamžité zobrazení k akci.

Praktický příklad: školení v Křižánkách
DŮLEŽITÉ: oddělení rolí mezi moderací a názorem experta
Je písemný zápis s výsledků? Ano, tzn. jasně strukturované, čitelné výsledky, např. s foto zápisem
(zápis a fotky) a zachycení, co se děje s výsledky. Jaké jsou další kroky (viz příloha 6)
Model funguje také na regionální úrovni.
- OBĚD
- Pozdravení Bernharda Haase
- Sbírka podařených projektů k 5 soutěžním tématům
- Sociální: Biedermannsdorf – We are the world, Sozialzentrum Würnitz, Betreutes Wohnen
St. Martin, Traisner Einkaufsbus, Krabbelgruppe Zwergenland Eichgraben, Lebenshaus
Ybbsitz, Leben90, Stadtteilfeste, sousedské slvanosti (Hodina H), Familienpässe, rekvalifikace
nepřizpůsoblivých osob (charita jihlava), transformace domova důchodců Jinošov, Centrum pro
rodinu a sociální péči Vysočina (studenti do domovů důchodců), Menschen fuer Menschen,
Sozialzentrum…
- Vzdělávání, volný čas, kultura: Virtuelles Museum, Junge Uni, Gemeinschaftsschulen,
Sommercamps, Dorfgemeinschaftshaus Gossam, Dorfbiotop Großrußbach, Lebendiges
Museum St. Leonhard/H., Dorfwerkstatt Waldviertel, Generationenspielplatz
Kleinschweinbarth, Nonseum Herrenbaumgarten, Dirndlmeile Frankenfels,
Jugendtrainingscenter, …
- Ekonomika: Kirchstetten Nahversorger, Traisen Branchenindex, Wochenmarkt Ardagger,
Allhartsberger Nahversorgerzentrum, St. Aegyd Nahversorger, Veranstaltungszentrum Ruine
Dobra/Pölla, Bio Messen/Märkte, Präsentation von
Brachflächen, Messen für Regionale Produkte des
Kraj Vysocina, …
- Sídla, stavby, bydlení: Hauptplatz Ernsthofen,
Masterplan Aschbach, Betreutes Wohnen
Ernsthofen, Gemeinde & Kulturzentrum Rabenstein,
Moarhaus Stephanshart/Ardagger, Sonnenseite St.
Martin, Ortskernbelebung Ardagger, Alternative
Szene DIOD (Jihlava), Indikatoren für
Niedrigenergiehäuser (Stroh), Revitalisierung von
Siedlungen, „grüne“ Einsparungen (Isolierung,
Wärmedämmung,…), Park GM…
Praktický příklad: metoda rotace
- ŽP, klima: revitalizace rybníků, Bioplyn + cesty
energie Japons, cyklistika, vzdělávání dětí o udržitelné
energii, přírodní zahrady, sluneční plochy Großschönau,
Energieleitbild Muckendorf-Wipfing, větrný park

Lichtenegg, Michehauasen Lidová škola , Prellenkirchen
Windparkzentrum, Schülerverkehrsprojekt Langenrohr,
Manangement IuK, Kompostiertung (Bory),
Bodenressourcen (Knezice), EVVO, pachové ohradníky
pro zabránění srážek aut se zvěří, ISNOV …
- Informace o školení
Návrh programu v příloze 7)
Termín: 26. – 27. 8. 2011 v Trandorf bei Mühldorf
(blízko Wachau), měli by být facilitátoři MA 21
z ostatních rakuských spolkových zemí, z ČR starostové a
projektoví manažeři. Přednášející budou mít náklady
proplacené. (minimálně cestovné).

Návrhy projektů z CR do 1.8.2011
- Informace o Klimastaffel
Organizace - Hr. Ryšavý. – krajský radní z neděle na pondělí – objasnit účast NÖ politika,
Organzátorem je Klimabuendness. Členové týmu dostali trika s povinnou publicitou.
- Informace o přeshraniční ceně
7. června výběr projektů (pro ekonomiku projekt nebyl nominován), v březnu příštího roku běží 2.
kolo, přeshraniční cena by s se mohla uskutečnit v září – zaslat krátký popis projektů do NÖ;
v Rakousku zatím běží přihlašování projektů
- Informace k sociologického průzkumu
CR: Prezentace výsledků představena v pondělí 8.6. Anketa mezi obyvateli: bylo provedeno více než
2000 dotazování (interview), teď bude následovat dotazování s podobnými otázkami na obce,
zašleme shrnutí (prezentaci) z průzkumu AT týmu
AT: dosud je přípravy – představy budou zaslány písemně na ČR, v AT probíhají v rámci konference
budoucnosti dotazování – dolnorakouské vyhodnocení obcí bude postoupeno na ČR
- Informace k síťovému setkání na podzim
Přípravy už běží, hlavní téma „Sociální obnova venkova“, budou 3 hlavní wrokshopy nebo jenom
jedno téma?, termín 10.11. Bude realizováno v partnerství s Evropským společenstvím pro obnovu
vesnice. Účast hejtmana Prölla není ještě jasná.
- WWW:
Pí Maresova přeloží postupně
CR: mag21.kr-vysocina.cz a www.kr-vysocina.cz/mag21
NÖ: www.dorf-stadterneuerung.at dostupné také v češtině
- Publikace, slovník
Veřejná správa – tato část dokončena
Tip: obrázkový slovník, k němu textv NJ a ČJ – info http://bildwoerterbuch.pons.eu/
- Administrace projektu: 1. monitorovací zpráva obou partnerů byla odevzdána, zatím žádná
finanční žádost o proplacení, na Rakouské straně až s 2. monitorovací zprávou. Až bude mít rakouská
strana 1 MZ odsouhlasenou, pak nám ji zašle a my připravíme souhrnnou zprávu za obě strany –
termín do 26.9. odesláno na kontrolu CRR.
Od 1.6. nová kontaktní osoba v projektu (P Holý), v projektu jsme udělali několik VŘ – stan, catering,
trička. Připravujeme VŘ na propagační materiály.
- Procházka hradebním městem Drosendorf
- Konec: 17:00
PŘÍLOHY:
B1 – prezenční listina
B2 - G21-Prezentace Vysočiny
B3 - Eichgraben G21-dotazník
B4 - Eichgraben G21-Budoucí vize
B5 – plán opatření

B6 - Hohenberg ZKK (konference budoucnosti) zápis listopad 2010
B7 - „školení v NÖ“ návrh programu

