INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o zřízení a zahájení provozu Centra společných služeb
Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko (dále jen „CSS“). CSS bylo zřízeno a zahájilo svůj
provoz v červenci 2016, v budově Turistického informačního centra Kdyně.
Zřízení a provoz CSS je novým projektem Svazu měst a obcí, do něhož se prostřednictvím
Dobrovolného svazku obcí Kdyňska zapojily členské obce s cílem zvýšení profesionality
výkonu veřejné správy a zajištění efektivnějšího poskytování veřejných služeb občanům,
tj. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách, zvýšení jejich
dostupnosti a kvality pro občany.
Služby pro obce:
-

Poskytování odborné podpory a poradenství obcím při výkonu veřejné správy,
zajištění právních služeb, odborných konzultací a vzdělání v požadovaných
oblastech veřejné správy, příprava, řízení a administrace projektů obcí a
mikroregionu, veřejné zakázky, společné nákupy komodit, spolupráce při zajištění
strategie rozvoje a územního plánu, příprava a realizace projektů meziobecní
spolupráce, společné služby v cestovním ruchu, pravidelná setkávání zástupců
obcí, sdílení dobré praxe, propagace jednotlivých obcí ve svazkových novinách
„Kdyňsko“ a dalších propagačních materiálech, správa společenského stanu a
vedení výpůjčního řádu, zajištění průvodcovství územím i cizojazyčně, zastupování
DSO Kdyňsko v rámci MAS Pošumaví, propagace akcí jednotlivých obcí na
webových stránkách DSO Kdyňsko, aktualizace zmíněného webu.

Služby pro občany:
-

-

Kontaktní centrum pro občany – občané se mohou obracet s podněty a žádostmi
týkajícími se rozvoje území DSO Kdyňsko (školství, sociální péče, odpadové
hospodářství, cestovní ruch, bezpečnost, doprava, zaměstnanost a podnikání,
životní prostředí, volnočasové aktivity, lokální ekonomika).
Bezplatná občansko-právní poradna pro občany při komunikaci s úřady, pro oblast
krizových situací, sociálně-právní poradenství.
Zajištění přednáškových a výstavních prostor.
Příprava, vydávání a distribuce svazkových novin pro občany.
Poradenství v dopravní obslužnosti – vyhledávání spojů pro občany.
Sběr poškozené obuvi a její bezplatný svoz k opravě.

-

Kontaktní, poradenské a informační centrum pro občany v oblasti výkonu státní
správy a styku s úřady.
Zajištění informovanosti občanů o aktuálním dění v obcích DSO Kdyňsko
prostřednictvím webových stránek – www.kdynsko.cz.

Plánované projekty:
-

Propagace Svatojakubské cesty, slavností odhalení poutních kamenů v obci Kdyně,
Všeruby a partnerském městě Eschlkam.
Propagační materiály jednotlivých obcí DSO Kdyňsko.
Kalendárium významných osobností Kdyňska.
Propagační materiál Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko s populárně -naučnými
tématy
Zřízení bezplatné občansko-právní poradny pro občany při komunikaci s úřady, pro
oblast krizových situací, sociálně-právní poradenství.
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