Centrum společných služeb pomáhá v regionu
Urbanická brázda
Centrum společných služeb (CSS), které v mikroregionu Urbanická brázda funguje již 4 roky, pomáhá
obcím především s administrací dotací. Díky této spolupráci mají hasiči ve Lhotě pod Libčany
zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici, v Libčanech, Obědovicích, Dobřenicích a Praskačce jsou nebo
budou nové chodníky, v Základní škole v Kratonohách mají děti novou venkovní učebnu, v Mateřské
škole Libčany je díky rekonstrukci 13 nových míst pro děti, všechny střechy na budovách Základní a
mateřské školy Libčany procházejí rekonstrukcí, Základní škola ve Lhotě pod Libčany vítá žáčky v novém
po celkové rekonstrukci, bude se sázet nová zeleň v obcích i v krajině a budovat odpočinkové zóny
v obci Lhota pod Libčany.
Centrum zajišťuje také realizaci společných projektů jako například Revitalizace zeleně v mikroregionu
Urbanická brázda, díky němuž bylo v krajině vysázeno mnoho stromořadí podél cest a řada biokoridorů
např. v polích u Osic, Syrovátky a nad Roudnicí. V oblasti tříděných odpadů připravujeme doplnění
dalších kontejnerů a jejich označení, aby občané věděli co do nich správně patří.
V červnu se starostové dohodli na novém společném projektu s názvem – Přívětivé úřady
v Mikroregionu Urbanická brázda. Cílem projektu je, aby ve všech obcích bylo možné využívat podobné
služby v komunikaci s občany. Součástí projektu je vytvoření společného plánu komunikace v celém
území. Poté by postupně ve všech obcích byly zavedeny nové nástroje pro komunikaci, např. mobilní
rozhlas, nové moderní mobilní aplikace např. na úhradu poplatků za odpady, on-line zpravodaje apod.
Tento projekt je důležitý také s ohledem na současnou situaci, kdy se nám všem mění každodenní život
díky koronaviru. Chceme společně udělat naše obecní úřady pro občany ještě přívětivější a bezpečnější,
než nyní jsou.
Další oblast, kterou se intenzivně zabýváme, se věnuje průzkumu zaměřenému na sociální potřeby
obyvatel v mikroregionu a možnosti jejich dalšího rozvoje, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám
místních obyvatel. Tato oblast je v současné době velmi diskutovaná nejen na celostátní úrovni, ale i
v regionech a obcích. V sociální práci jde především o zajištění, respektive podporu sociálního
fungování klienta (jednotlivce či skupiny) v životě obce, komunity. Cílená sociální práce má pomoci
řešit nepříznivou sociální situaci osoby v domácím prostředí a má předcházet jejímu sociálnímu
vyloučení.
Centrum společných služeb se nevěnuje pouze zástupcům obcí, ale myslí i na občany. Pokud Vás tíží
nezodpovězené otázky, nebo jakákoliv nepříznivá situace, neváhejte nás kontaktovat, rádi se Vám
budeme věnovat a pokud to bude v našich možnostech, určitě společně najdeme odpovědi, nebo
řešení.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli pohodové a klidné podzimní dny.
Jana Rejlová a Jana Štěpánková

