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Strategické řízení a aktivní zapojování veřejnosti pomáhá efektivně rozvíjet obec. Hodnocení těchto aktivit k udržitelnému rozvoji je formou auditů 

udržitelného rozvoje (UR).  

Audit UR je zaměřen na 10 základních témat rozvoje obce, veřejná správa, územní rozvoj, životní prostředí, udržitelná výroba a spotřeby, doprava, 

zdraví, místní ekonomika a podnikání, vzdělávání a výchova, kultura a volný čas, sociální prostředí a globální odpovědnost. Audit hodnotí stav a 

trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj obce. Ve vyhodnocení v jednotlivých oblastech jsou vyjmenované 

silné a slabé stránky obce, příležitosti a hrozby pro obec a celkové hodnocení dané oblasti.  

 

Na zpracování jednotlivých auditů udržitelného rozvoje se podíleli členové pracovní skupiny MA21, dlouholetý předseda ZO ČSOP Bory a 
pracovníci obecního úřadu, za co jim všem velice děkuji. 

Ing. Mária Necidová, koordinátor MA21 

 

 

 

 

 

 

 



1A. Správa věci veřejných  

 
VNITŘNÍ PODMINKY 
Silné stránky 
 

 Kvalitní strategický plán 
 Připravenost realizovat rozvojové projekty 
 úspěšnost projektových žádostí   
 Motivované vedení obce, týmová spolupráce v zastupitelstvu 
 Bohatá spolková činnost obce a zájem občanů o činnost obce   

 
VNITŘNÍ PODMINKY 
Slabé stránky 
 

 Nastavení procesů pro zjišťování spokojenosti obyvatel 
 Řízení obce spíše intuitivní než vázané na formální procesy a indikátory   

 
 
 

 

 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
Příležitosti 
 

 Projektový manažer a posílení týmu, který rozvíjí MA 21 
 Noví obyvatelé v obci  
 Nové podnikatelské/pracovní  příležitosti v obci navázané na místní ekonomiku 
 Rekreační a turistický potenciál obce 

 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
Hrozby 
 

 Výměna vedení v obci  
 Nedostatek financí na rozvojové projekty 

 
 

 
Celkové hodnocení: 
 
Posílení týmu na obci o projektového manažera a formalizovat některé postupy, jako je zjišťování spokojenosti obyvatel.  
 
Rozvíjet strategické řízení obce se zapojením místních obyvatel.  
 
V rámci plánované bytové výstavby uplatnit požadavky na dostatečné zohlednění standardů udržitelnosti v rámci výstavby i provozu (uplatnění 
OZE,  energetická náročnost, výběr materiálů, udržitelné hospodaření s vodou a další) .    
 



1B. Územní rozvoj  

 
VNITŘNÍ PODMINKY 
Silné stránky 
 

 Radnice aktivně komunikuje s občany. 
 Obec má zpracovány strategické koncepce důležité pro další územní rozvoj. 
 Rozsah investic do veřejné vybavenosti je uspokojivý. 
 Nedošlo k záborům ZPF. 

 
 
VNITŘNÍ PODMINKY 
Slabé stránky 
 

 Obec nemá zpracován (ani zadán) Plán opatření proti suchu. 
 Obec nemá uzavřenu diskusi o využití rozsáhlého brownfieldu 

 

 

 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
Příležitosti 
 

 Dotační příležitosti v rámci Národního plánu obnovy. 
 Příprava nového územního plánu. 

 

 
 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
Hrozby 
 

 Extrémní projevy počasí. 
 Chronické dopady klimatické změny. 
 Inflace a vysoké ceny energií nadměrně zatěžují veřejný rozpočet. 

 
Celkové hodnocení: 
 
Audit pro oblast územního rozvoje byl zpracován ve vysoké kvalitě. Aktivity a směřování v gesci územního rozvoje hodnotím jako dobré. Silné 
stránky převažují nad slabými. Obec má dobrou výchozí pozici pro zvládnutí budoucích rizik. 
 
Věnovat zvýšenou pozornost komplexním opatřením prevence proti suchu.  
 
Aktivně zapojit do přípravy územního plánu veřejnost, místní podnikatele a další aktéry, a to nad rámec participace předepsaný v zákoně.  
 
Pokračovat v nadstandardní úrovni komunikace s občany (každoroční facilitovaná programová setkání). 

 



2. Životní prostředí  

VNITŘNÍ PODMINKY 
Silné stránky 
 

 Hodnotná příroda 
 Péče o maloplošná chráněná území a péče o ohrožené druhy rostlin i 

živočichů dobrovolnými ochránci přírody 
 Zájem vedení obce, spolků i občanů o životní prostředí 
 Vodovod v obci s pitnou vodou z místních vrtů 
 Nízká spotřeba pitné vody dík úsporným opatřením 
 Kanalizace s napojením na ČOV 

 
 
 
 

VNITŘNÍ PODMINKY 
Slabé stránky 
 

 Nevyřešené čištění odpadních vod v osadě Cyrilov 
 Neexistence celkového adaptačního plánu na změnu klimatu 
 Nedokončená adaptační opatření ke změně klimatu, např. proti přívalovým 

dešťům a vodní erozi 
 Poddolovaná území 
 Nadlimitní znečištění ovzduší přízemním ozonem 
 Znečištění prachem pocházejícím z lomu v obci a hlavně z dopravy 

kameniva přes obec 
 Výstavba i na půdách nejvyšší I.třídy kvality 
 Část lesů poničená kůrovcem 
 Odnos půdy vodní erozí 

 

VNĚJŠÍ PODMINKY 
Příležitosti 
 

 Využití dotací k ochraně a péči o životní prostředí 
 Docílení větší rozlohy zvláště chráněných území 
 Pozemkové úpravy, které zajistí ochranu před přívalovými dešti a erozí a 

větší vodozádržnost krajiny i větší biodiverzitu 
 Udržitelné hospodaření v lesích 
 Rozvoj ekologického zemědělství 
 Příprava a realizace adaptačního plánu na změnu klimatu a/nebo 

klimatického plánu 

 
 
 
 
 

VNĚJŠÍ PODMINKY 
Hrozby 

 Rychle postupující klimatická změna a její projevy 
 Nedostatečná příprava na již probíhající klimatickou změnu, zvláště 

v případě nedostatečné podpory ze strany státu 
 Změna ve vedení obce, kraje nebo státu, která by vedla k zanedbání péče o 

životní prostředí 
 Rozšíření lomu a tím zvýšení dopravy kameniva přes obec a zvýšení 

koncentrace prašných částic v ovzduší 
 Poklesy půdy v poddolovaných částech území 
 Nebezpečný vzrůst znečištění ovzduší spalováním nekvalitních paliv 

vzhledem k vzrůstu cen kvalitnějších paliv 
 Zábory další kvalitní půdy na výstavbu 
 Zhoršení úrodnosti, retenční schopnosti i biodiverzity nešetrnými úpravami 

krajiny a další výstavbou 
 Šíření nepůvodních agresivních invazních druhů rostlin a živočichů 



Celkové hodnocení: 
 
V oblasti kvality vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody dosahuje obec celkem dobrých výsledků, zvláště se zřetelem na velikost obce. 
  
V oblasti podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní 
území a zelené plochy může obec sloužit jako příklad i pro další municipality. 
  
V oblasti kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství  jsou na jedné straně dobré výsledky v certifikovaném 
lesním hospodaření, výrazně slabší v podpoře udržitelného zemědělství. O ochranu půdy je na jedné straně pečováno např. při ochraně před 
přívalovými dešti a následnou erozí, na druhé straně docházelo k záborům i nejkvalitnější zemědělské půdy. Vzhledem k tomu, že zábory nyní 
probíhají již daleko méně, věříme, že se situace zlepšuje již stabilně. 
 

V oblasti kvalita ovzduší nejsou hodnoty znečištění ovzduší ve velké většině polutantů vysoké, trendem je snižování jejich koncentrací a je třeba 
uznat obci, že činí další opatření, která by měla vést k dalšímu snížení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Udržitelná výroba a spotřeba 

VNITŘNÍ PODMINKY 
 
Silné stránky 
 
Silnou stránku tvoří sběr odpadů, obec dosahuje velmi dobrých výsledků. 
 
 
 

 
VNITŘNÍ PODMINKY 
 
Slabé stránky 
 
Slabou stránku tvoří energetika, obec nemá dostatečný přehled o spotřebě energie v 
jednotlivých objektech, nemá zpracovaný energetický management, nemá dostatek dat 
o spotřebě energií a vody. 
 

 

 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
 
Příležitosti 
 
Obec nevyužívá OZE a moderní technologie v oblasti energetiky. Má tedy velkou šanci 
v rámci zavedení energetického managmentu vybudovat  OZE (podle situace na svém 
území a v nejbližším okolí). Díky zavedení FTV, větrné energetiky nebo využívání 
biomasy může ušetřit velké finanční částky samovýrobou energie pro své vlastní 
potřeby.  

 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
 
Hrozby 
 
Překotný nárůst cen energií na území ČR může ohrozit stabilitu místního rozpočtu. 
Obec by měla vytvořit plán na překonání těchto hrozeb (jedná se především o 
energetiku). 

 

Celkové hodnocení 

V oblasti energetiky a stavu budov je nutné, aby se obec tomuto tématu více věnovala. Využíváním indikátorů, jejichž  číselné hodnoty 
umožňují  dobře pronikat  k dílčím problémům. 

 

 

 

 



4. Doprava  

 
VNITŘNÍ PODMINKY 
Silné stránky 
 

 Zpracovaný Generel bezbariérovosti, zajištění bezbariérového přístupu do 
hlavních veřejných budov v obci 

 Průběžné budování chybějící infrastruktury pro pěší – chodník 
 Reflexe a průběžné řešení dopravních problémů – např. bezpečného pohybu 

dětí u škol a zastávek VHD, tuby s reflexními prvky    

 
 

 
VNITŘNÍ PODMINKY 
Slabé stránky 
 

 Horší dopravní spojení VHD s okolními městy (Velké Meziříčí, Žďár nad 
Sázavou, Nové Město) co se týče přímého spojení a spojů mimo špičku 
(večery, víkendy)  

 Vzhledem k velikosti obce omezené finanční a personální možnosti, 
omezené možnosti zajišťování nabídky VHD 

 Chybějící infrastruktura a mobiliář pro pěší a cyklisty 
 Nevyužívání alternativních paliv a pohonů, především elektromobility, a 

chybějící podpora těchto alternativ  

 

 
 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
Příležitosti 
 

 Opětovný nárůst obyvatel obce 
 Rozvoj cestovního ruchu – turistická trasa a cyklotrasa přes území obce, NS 

„Poznáváme Bory“ (megafony, sluneční hodiny) 
 Rozvoj elektromobility (dobíjení elektrokol na cyklostezce) v návaznosti na 

energetickou soběstačnost obce (fotovoltaika) 
 Komunikace s krajem ohledně obslužnosti zastávek MHD v obci   
 Podpora e-governmentu s cílem snížit nutnost cest na úřady (což je 

podpořeno pandemií covid-19), mobilní rozhlas    

 

 

 
 
 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
Hrozby 
 

 Vnější ekonomická situace (příjmy obce, inflace, energetická krize atd.) 
 Závislost na kraji při zajišťování VHD   

 

 
 
 
 
 

 



Celkové hodnocení 
 
Obec Bory systematicky vytváří podmínky pro rozvoj udržitelné mobility na svém území. Postupně buduje chybějící dopravní infrastrukturu pro 
chodce a zvyšuje bezpečnost dopravy, přizpůsobuje zastávky VHD domlouvá úpravy jízdních řádů tak, aby na ně autobusy zajížděly. 
 
V dalším období by se měla obec zaměřit na další podporu udržitelných druhů dopravy, budování příslušenství pro pěší, cyklisty a turisty včetně 
plánované cyklostezky do Velkého Meziříčí. 
 
Velkou příležitostí může být propojení aktivit obce v oblasti energetiky (fotovoltaika) a elektromobility. 
 
Důležité také je, aby se obci podařilo pokračovat dále v započatých aktivitách, ideálně aktivity propojit (viz např. doprava a energetika) a získat 
podporu a spolupráci v území (např. v rámci MASKy). 
 
Do budoucna je pro město určitě výzvou hledat cesty pro další posilování udržitelné dopravy v současných vnějších ekonomických a politických 
podmínkách, ty však zároveň mohou být i příležitostí pro podporu nemotorové dopravy, elektromobility, e-služeb a aktivit „na dálku“, které omezí 
nutnost fyzické dopravy osob, ale i zboží na území města.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Zdraví  

VNITŘNÍ PODMINKY 
Silné stránky 
 
Většina ukazatelů zdravotního stavu, vč. jejich trendů, je na poměrně dobré úrovni. 
Obec se dlouhodobě snaží o zvyšování kvality života obyvatel své obce. 
Obec pořádá pro své občany poměrně velké množství různých akcí a aktivit. 
Obec se snaží podporovat pohybové aktivity, výstavbu, opravy i údržbu sportovišť v 
obci. 
Obec podporuje přímo i nepřímo vzdělávání dětí v ZŠ i MŠ. 
Obec ve svých dokumentech a strategiích zohledňuje demografický vývoj, podporu 
zdraví i prevenci nemocí. 
V obci je nastavena komunikace s veřejností. 
 
 

VNITŘNÍ PODMINKY 
Slabé stránky 
 
Tak jako v celé ČR i v této obci dochází ke stárnutí obyvatel a zvyšuje se počet 
seniorů s všemi dopady na kvalitu jejich života, na zajišťování zdravotnických i 
sociální služeb. 
 
S ohledem na velikost obce nedostatek zdravotnických a sociální služeb přímo v 
místě, nutnost dojíždění do okolních měst. 
 
S ohledem na velikost obce užší spektrum možností sportovních, kulturních i 
společenských aktivit a akcí, vč. různých kroužků pro děti, mládež i seniory,  ev. 
nutnost dojíždění do okolních měst. 

 

 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
Příležitosti 
 
Vytváření a trvalé zlepšování podmínek pro zdraví občanů budováním, údržbou a 
opravami infrastruktury (hřiště, sportoviště, zeleň atd.). 
 
Stabilní zájem občanů o aktivity a akce podporující zdraví a zdravý životní styl. 
 
 
 
 
 
 

VNĚJŠÍ PODMINKY 
Hrozby 
 
Nepříznivé dopady pandemie Covidu-19 na zdraví a životní styl občanů. 
 
Trvalá hrozba různých mimořádných událostí s možným dopadem do kvality života i 
zdravotního stavu občanů obce s tím, že je toto ze strany obce jen velmi obtížně 
ovlivnitelné. 
 
Negativní vliv různých sociálních sítí, šíření mýtů a polopravd v oblasti zdraví, 
životního stylu i prevence nemocí. 
 
Hospodářská nestabilita, inflace, zhoršující se ekonomická situace.  

Celkové hodnocení 
Obec se věnuje problematice zdraví, podobně jako aktivitám a akcím, které podporují zdraví a kvalitu života ve značné a uspokojivé míře.  
Z auditu je patrný dlouhodobě vcelku komplexní přístup obce v pro zdraví důležitých oblastech života. Zcela určitě je možné zlepšit organizační 
přístup a systematické vyhodnocování aktivit. 



6. Místní ekonomika a podnikání 
 

 
VNITŘNÍ PODMINKY 
 
Silné stránky 
 

 Dobrá demografická situace (růst počtu obyvatel, zvláště mladých, vysoký 
podíl osob v produktivním věku) 

 Dobrá spolupráce obce a Úřadu práce 
 Úplná základní infrastruktura v obci 
 Unikátní přírodní a mineralogické lokality - atraktivita pro CR 
 Příznivá poloha pro turisty 
 Dobrá informovanost občanů i podnikatelů o dění v obci 

 
 
 
VNITŘNÍ PODMINKY 
 
Slabé stránky 
 

 Nedostatek pracovních příležitostí v obci 
 Nedostatečná infrastruktura a plochy pro podnikání (prostory pro malé 

podnikatele) 
 Nevyhovující dostupnost pro nákladní dopravu (úzké silnice, problematický 

terén) 
 Nedostatečná infrastruktura pro CR 

 

 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
 
Příležitosti 
 

 Regionální propagace obce v CR a podpoře podnikání 
 
 

VNĚJŠÍ PODMINKY 
 
Hrozby 
 

 Hrozba klimatické změny s dopady na CR a zemědělství 
 Konkurence nadřazených sídelních útvarů    

 

Celkové hodnocení 
 
V této oblasti lze v obci rozvoj považovat za udržitelný. Samozřejmě vždy v míře, jak k tomu mohou přispět opatření obce v rámci jejích 
kompetencí a ekonomické síly. Aby tato opatření efektivně reagovala na vývoj obecných ekonomických podmínek, k tomu slouží obci aktuální 
Strategický plán (2015 - 2025), který v oddíle C (ekonomika a CR) vytyčuje potřebné cíle, jejichž dosahování je také ze strany obce průběžně 
hodnoceno. 
 



7. Vzdělávání a výchova 

VNITŘNÍ PODMINKY 
Silné stránky 

 Finanční podpora MŠ a ZŠ včetně investiční (výstavba a oprava hřišť) 
 Studie dalšího rozvoje ZŠ (jídelna, odborné učebny) 
 Pořádání Veřejného fóra – pravidelná komunikace s občany o dalším rozvoji 

obce 
 Přírodní zahrada u ZŠ a využívání výuky pro řadu předmětů ve venkovním 

prostředí 
 Propojování a koordinace akcí jednotlivých spolků, školy a obce na 

pracovních schůzkách MA21 
 Pravidelná školení pracovní skupiny MA21 a zastupitelů obce. 
 Informovanost občanů ohledně aktivit v obci (např. kalendář obce s daty 

akcí v průběhu roku, mobilní rozhlas, webové stránky, sociální sítě) 
 Velké množství aktivních spolků a jejich podpora ze strany obce 
 Naučná stezka „Poznáváme Bory“ a její každoroční rozšiřování 
 Podpora sportovní a pohybové činnosti obyvatel přes místní spolky a kluby 
 Dostupnost Rodinného centra, Komunitní školy a Virtuální Univerzity 

třetího věku občanům obce 

VNITŘNÍ PODMINKY 
Slabé stránky 
 

 Podpora MŠ a ZŠ probíhá jako celek – momentálně není vyčleněna žádná specifická 
podpora VUR ze strany obce. 

  
 V současnosti škola nepodporuje VUR v sociální a ekonomické oblasti. 
  
 V auditu není zmínka o hospodaření s energiemi, vodou či odpady ve školách a 

případná snaha o co nejúspornější provoz. 
 
 
 
 

 

VNĚJŠÍ PODMINKY 
Příležitosti 
 

 Připravovaná revize Rámcového vzdělávacího programu a Strategie vzdělávací 
politiky ČR do roku 2030+, které by měly podporovat ještě větší zaměření se na 
kompetence a gramotnosti žáků 

 Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat v letech 2021–2027 z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti více než 60 mld. Kč na 
projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Některé ze specifických cílů mohou 
využít také školy  

 V horizontu následujícího roku by měla vzniknout metodika pro školy věnovaná 
dekarbonizačním opatřením (úspory energie zateplováním, využívání OZE atp.) a 
jejich využití ve výuce různých předmětů. 

 

 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
Hrozby 
 

 Nejasné ekonomické vyhlídky ČR a potažmo obcí z důvodu zdražování cen energií 
a materiálů, vysoké míry inflace, atp., které mohou zvyšovat tlaky na snižování 
prostředků do vzdělávání, osvěty a investic (nejen) v oblasti udržitelného rozvoje 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Celkové hodnocení 
 
V této oblasti v obci již probíhá řada aktivit podporujících VUR, do dalších let však existuje prostor ke zlepšení (viz výše silné a slabé stránky).  
 
Obec může stavět na přítomnosti mnoha aktivních spolků, které napomáhají k pestré nabídce kulturních, sportovních a osvětových akcí v obci.  
 
Obec by se měla zaměřit především na udržení finanční i nefinanční podpory svých škol a spolků v následujících letech. Bylo by také vhodné zjistit 
potenciál úspor v provozu škol, případně i dalších budov ve vlastnictví obce (energie, voda, odpady) a zaměřit případné investice na snížení jejich 
náročnosti. V neposlední řadě by se školy i finanční podpora ze strany obce měly zaměřit na aktivity pojímající VUR ve všech jeho dimenzích 
(sociální – ekonomické – environmentální). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Kultura a volný čas  

 
VNITŘNÍ PODMINKY 
Silné stránky 
 

 kultura a tradice jsou vnímány jako nástroj rozvoje obce 
 pestrost a množství spolků 
 aktivní podpora spolkové činnosti ze strany obce 
 vysoká míra participace obyvatel na spolkové činnosti 
 pestrá kulturní nabídka a obnovování tradic obce 
 kvalitní obecní knihovna a činnost muzea 
 kvalitní veřejný prostor obce 

 

 
 
VNITŘNÍ PODMINKY 
Slabé stránky 
 

 nedostatek lídrů pro spolkovou činnost 
 chybějící infrastruktura pro návštěvníky (možnosti stravování, zázemí pro 

turisty) 
 nevyhovující stav kulturních zařízení 
 nedostatečný mobiliář pro venkovní akce 

 

 

 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
Příležitosti 
 

 větší spolupráce se subjekty v regionu (okolní obce, MAS) 
 další využití potenciálu přírodního a kulturního dědictví a tradic 
 nové dotační období EU, Národní plán obnovy 

 

 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
Hrozby 
 

 vyčerpání/vyhoření letitých organizátorů akcí 
 nezájem občanů o dění v obci 
 další vlna pandemie 
 snižování veřejných rozpočtů a zvyšování nákladů (inflace, ceny energií) 

 

Kulturní nabídka a aktivity v obci jsou v pásmu nadprůměru z hlediska velikosti obce.  
Doporučujeme udržovat tento rozvojový trend, zaměřit se na dokončení infrastrukturní obnovy kulturních zařízení a dalšího zázemí pro spolkové 
aktivity a pokusit se vyhledávat a motivovat nové lídry/organizátory kulturních aktivit i třeba mezi mladšími ročníky. Přejeme, aby se podařilo 
udržet pozitivní trend rozvoje obce i v této nejisté době. 
 
Bory jsou obec, která aktivně pečuje o kulturu a kulturní dědictví, na komunitním životě se zde podílí řada místních spolků a dobrovolníků, které 
obec aktivně podporuje. I během náročného covidového období se projevovala kreativita organizátorů při udržování místních tradic.  
Částečné rezervy vidíme v nedostačující kvalitě kulturní infrastruktury a možném riziku vyčerpání současných kulturních aktérů při zvyšující se 
kulturní nabídce. 



9. Sociální prostředí  

 
 
VNITŘNÍ PODMINKY 
Silné stránky 
 

 rozvinutý komunitní život a dobré klima v obci 
 zpracovaný strategický plán obce, definované problémy obce, vize a plány, 

čemu se dále věnovat 
 finanční rezerva pro občany v tíživé životní situaci 
 občanská poradna 
 rozvinutá spolupráce mezi různými aktéry - obec, školy, rodinné centrum, 

spolky, policie 
 široká nabídka aktivit podporující občany/umožňující participaci občanů 
 živá občanská společnost, sousedská výpomoc 
 významná část veřejných budov a chodníků bezbariérová 
 uplatnění nástrojů zvyšující bezpečnost v obci 

VNITŘNÍ PODMINKY 
Slabé stránky 
 

 špatné zmapování skupin osob, které by potřebovaly sociální podporu 
(např. osoby závislé na péči, pečující, předlužené osoby apod.) 

 malá nabídka sociálního a krizového bydlení v obci 
 nedostatečně zmapovaná nabídka sociálních a zdravotních služeb v okolí 
 nedostatečné odkazování osob se specifickou potřebou na profesionální 

služby 
 bariérová škola a pošta 

 
 
 
 

 

 
 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
Příležitosti 
 

 síťování a aktivní spolupráce s aktéry a institucemi mimo obec (např. 
sociální odbor ORP, sociální a zdravotní služby, sousední obce) 

 dotační programy/granty zaměřené na rozvoj sociálních nástrojů a 
programů obcí (např. na financování sociálního pracovníka, další 
bezbariérové úpravy či sociální byty atp.) 

 vzdělávání pro pracovníky malých obcí, jak vyhledávat a v rámci svých 
možností podporovat různé sociální cílové skupiny  

 
 
 

VNĚJŠÍ PODMINKY 
Hrozby 
 

 místní nedostupnost terénních sociálních a zdravotních služeb 
 ekonomická recese, růst nezaměstnanosti, zadluženosti a chudoby občanů 
 nižší rozpočet obce díky výpadkům v daňových odvodech 
 negativní sociální dopady celospolečenských jevů jako je covidová 

pandemie, válka na Ukrajině, mezinárodní migrace atp 
 
 
 

 

 



Celkové hodnocení 
Obec Bory mají nejlepší možné předpoklady pro to, aby své "sociální prostředí" dále rozvíjeli v souladu s principy udržitelného rozvoje: strategický 
plán a vize, zájem o sociální problematiku, aktivní a vzájemně spolupracující subjekty v obci a živou soudržnou občanskou společnost, která 
generuje sousedskou výpomoc. 
 
Životní situace však občas vedou k sociálním problémům (např. dlouhodobá péče, zadluženost, rodinné krize), jejichž řešení vyžaduje podporu 
profesionálů, zejm. pak odborné sociální poradenství či využití sociálních a zdravotních služeb. Řešení těchto situací je nezřídka mimo agendu a 
nad možnosti malé obce. Jejím úkolem je však o občanech v složitých životních situacích vědět a mapovat jejich počet. A v případě potřeby dobře 
poradit a odkázat na místa a organizace, které mohou pomoci. Klíčová je tak spolupráce se sociálním pracovníkem na ORP, stejně jako je dobré 
mít přehled a kontakty na existující služby v okolí.  
 
Občanská poradna je určitě dobrý nástroj, její zajištění dobrovolníkem však může být dlouhodobě vrtkavé. Pokud se i malé obci podaří nalézt 
financování a zaměstnat sociálního pracovníka, je to pro řešení obtížných sociálních situací občanů přínosem. Při rozšiřování sociální podpory se 
nabízí také spolupráce s dalšími menšími obcemi v okolí, kdy společně lze určité nástroje efektivněji zavést a financovat (např. společný odvoz 
seniorů k lékaři apod.). Pozitivně kvituji také záměr věnovat v budoucnosti více pozornosti problematice bydlení, je to důležité. 
 
Obec Bory rozvíjí téma "sociální prostředí" v souladu s principy udržitelného rozvoje v nejlepších možnostech, které má obec této správní 
kategorie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Globální odpovědnost 

 
VNITŘNÍ PODMINKY 
 
Silné stránky 
 

 Dlouholetá snaha o implementaci GO na úrovni obce 
 

VNITŘNÍ PODMINKY 
 
Slabé stránky 
 

 Malá obec, tj. samozřejmě menší prostředky a prostor pro realizaci 
 

 

 
VNĚJŠÍ PODMINKY 
 
Příležitosti 
 

 Spolupráce s podobně smýšlejícími obcemi 
 Navázání spolupráce s MAS nebo NNO z oblasti rozvojového vzdělávání 

nebo rozvojové spolupráce 

VNĚJŠÍ PODMINKY 
 
Hrozby 
 

 Změna politického vedení 
 Nepodporování tématu GO 

 

 

Celkově hodnotíme kladně dlouholetou snahu obce zajímat se o témata spadající do oblasti Globální odpovědnosti. Je vidět, že i na malé obci se 
dají dělat zajímavé aktivity a sledovat a reagovat na aktuální dění.  
 
Pro aktivity v rámci hodnocené kategorie B je výčet akcí dostačující, ale pro postup do další kategorie jako doporučení dáváme více aktivit a to ve 
všech 3 kategoriích. Jako další a vhodný krok by bylo právě např. navázání spolupráce s neziskovou organizací zaměřenou na rozvojovou spolupráci 
nebo humanitární pomoc (i v kontextu ukrajinské krize a pomoci ukrajinským rodinám na území obce, aby se toto nabízelo jako cesta pro další 
rozšíření aktivit).  
 
Spolupráce s NNO by též mohla rozšířit aktivity i v dalších enviro. zaměřených kategoriích. 
 
Chápeme, že v kontextu prostředí malé obce je někdy náročné dělat aktivity nad rámec aktuálně řešených problému - ještě v kontextu probíhající 
pandemie COVID-19 v posledních letech. Oceňujeme všechny snahy obce Bory o zapojení do Auditů MA 21 v oblasti Globální odpovědnosti a 
všechny aktivity. Je tady prostor pro další zlepšování a to především v počtu akcí a navázání spolupráce s neziskovým sektorem. 
 


