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CSR-Net
2. setkání Řídící skupiny / 2. Treffen der Steuergruppe
29. 6. 2022, Jindřichův Hradec
Petr Holý, Kraj Vysočina

ländlicher Charakter des Territoriums
ländlicher Charakter des Territoriums

Představení partnera

Vorstellung des Partners

o

6 796 km2

o

6 796 km2

o

504 016 obyvatel (3/2022)

o

504 016 Einwohner (3/2022)

o

704 obcí

o

704 Gemeinden

o

venkovský charakter území

o

ländlicher Charakter des Gebietes

o

čisté životní prostředí

o

reine Umwelt

bohaté historické a kulturní
dědictví

o

reiches historisches und kulturelles
Erbe

o
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Představení CSR - aktivit
ekonomická oblast

Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Wirtschaft

o

transparentní hospodaření, zveřejňování informací,
přístup ke klientům (otevřený úřad)

o

transparente Wirtschaft, Veröffentlichung von
Informationen, Umgang mit den Klienten (offenes Amt)

o

„klikací“ rozpočet na www stránkách, mapa investic a
oprav

o

„anklickbares“ Budget auf Webseiten

o

öffentlicher Auftrag - EZAK-Portal, Grundsätze der
sozialen verantwortbaren Vergabe, Grundsätze des
gleichberechtigten Zugangs und Nichtdiskriminierung

o

Fond Vysočina (2022: 37 Programme, 330 Mill. Kč = 13,2
Mill. EUR)

o

veřejné zakázky – portál EZAK, principy společensky
odpovědného zadávání, zásady rovného přístupu a
nediskriminace

o

Fond Vysočiny (2022: 37 programů, 330 mil. Kč)

o

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost (od r.
2015, soukromý i veřejný sektor)

o

Der Preis des Hauptmannes für die soziale Verantwortung
(seit 2015, privat und öffentlicher Sektor)

o

ISO 27001 – management bezpečnosti informací (od
roku 2017)

o

ISO 27001 – Management der Sicherheitsinformationen
(seit 2017)

Anwendung der Gleichheit der Bedingungen

Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Soziales

Představení CSR - aktivit
sociální oblast
o

Sorge für Angestellte – finanzielle und nichtfinanzielle
Zuschüsse, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben,
Zufriedenheitsumfragen, Treffen mit den Angestellten
in Rente und im Mutterschafftsurlaub/Elternzeit,
Unterstützung von Ausbildung und fachliche
Entwicklung

o

Strategie von Anwendung der Gleichheit in den
Bedingungen des Amtes

ocenění Úřad na cestě k rovnosti 2021

o

Bewertung „Amt auf dem Weg zur Gleichheit 2021“

ocenění Počin roku (dobrovolnické skutky)

o

Bewertung „Tat des Jahres“ (freiwillige Aktivitäten)

o

spolupráce s neziskovým sektorem (KOUS
Vysočina, z.s.)

o

Zusammenarbeit mit dem gewinnfreien Sektor (KOUS
Vysočina, z.s.)

sociálně-zdravotní pomezí

o

sozial-gesundheitliches Gebiet

o

o

péče o zaměstnankyně a zaměstnance – finanční i
nefinanční benefity, slaďování pracovního a
osobního života, průzkumy spokojenosti, setkávání
se zaměstnanci v důchodu a na MD/RD, podpora
vzdělávání a odborného růstu

o

Strategie uplatňování rovnosti v podmínkách KrÚ

o
o
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Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Umwelt

Představení CSR - aktivit
enviromentální oblast
Zdravý kraj a místní Agenda 21

o

Gesunde Region und lokale Agenda 21

o

kampaň Čistá Vysočina

o

Kampagne „Saubere Region Vysočina“

o

energetický management, od r. 2019 certifikace
ISO 50001

o

energetisches Management, seit 2019 Zertifizierung
ISO 50001

o

o

společné nákupy energií pro kraj a jím zřizované
příspěvkové organizace (od r. 2010)

gemeinsame Energieeinkäufe für die Region und von
ihr gegründeten Beitragsorganisationen (seit 2010)

o

projekty zateplování a snižování energetické
náročnosti budov v majetku kraje (nemocnice,
školy, sociální služby aj.)

Projekte für Beheizung von Gebäuden und
Reduzierung der Energieintensität von Gebäuden im
Eigentum der Region (Krankenhäuser, Schulen,
soziale Dienste usw.)

o

Projekte für die Unterstützung der Biodiversität,
Wasserrückhaltung in der Landschaft, Revitalisationsund Sanierungsmaßnahmen

o

o

o

projekty na podporu biodiverzity, zadržování vody
v krajině, revitalizační a asanační opatření

Představení CSR - aktivit
regionální oblast

Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Regionales

členství v Národní síti zdravých měst

o

Mitgliedschaft im Nationalnetz der gesunden Städte

o

podpora realizátorů MA21 (zdravé školy, města)

o

o

Fórum Zdravého Kraje Vysočina (každé 2 roky)

Unterstützung für die Umsetzer von LA21 (gesunde
Schulen, Städte)

podpora obnovy a rozvoje venkova (investice a
služby v malých obcích)

o

Forum der Gesunden Region (jede 2 Jahre)

o

o

o

soutěž Vesnice roku, Rok života v obcích Kraje
Vysočina

Unterstützung der ländlichen Erneuerung und
Entwicklung (Investitionen und Dienste in kleinen
Gemeinden)

o

koordinace rozvoje tzv. hospodářsky a sociálně
ohrožených území (8 z 15 ORP)

Wettbewerbe „Dorf des Jahres“, „Lebensjahr in
Gemeinden der Region Vysočina“

o

Koordinierung der Entwicklung von den sog.
wirtschaftlich und sozial gefährdeten Gebieten (8 von
15 Gemeinden mit erweitertem Wirkungskreis)

o

o
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit/ Děkuji za pozornost
doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D
odbor regionálního rozvoje
frysova.i@kr-vysocina.cz
tel.: +420 564 602 546
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