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ZMĚŇME TO SPOLU

Sociální věci
Podpora tradiční funkce rodiny a její ekonomické nezávislosti

Rodina je základní stavební buňkou společnosti, její tradiční fungování v oblasti péče o děti, sociálně potřebné členy a slábnoucí 
rodiče. Oblast propojení profesního a rodinného života na úrovni kraje posílíme podporou: 

•   flexibilních pracovněprávních vztahů, prací z domova,
•   zrychleného návratu do práce a k podnikání mladým rodičům, maminkám po MD,
•   dětských jeslí, dětských skupin, prázdninových aktivit pro děti,
•   dostupnosti terénních i ambulantních sociálních služeb,
•    všech forem mezigeneračního soužití.

Mladým rodinám a rodinám v krizové situaci ulehčíme zavedením programů v oblastech: 
•   bydlení na přechodnou dobu v případě vzniku náhlé události v rodině, jako azylové domy, startovací byty apod.,
•   dostatek mediátorů na řešení rodinných krizí, výchovných problémů a ostatních sociálně patologických jevů,
•   dětského psychiatra v PN v KM, a školní psychology ve všech školách.
 
Podpora možností pracovat lidem s omezeným uplatněním na trhu práce

V rámci zvyšování sociální odpovědnosti chceme firmy motivovat k tvorbě pracovních míst se sociálními aspekty, a proto podpoříme: 
•   vznik chráněných pracovních míst a chráněných dílen,
•   sociální podnikání,
•   budování chráněného bydlení,

Zvláštní pozornost budeme věnovat rozvoji finanční gramotnosti a rozpočtové samostatnosti rodin jako prevenci před nebezpečím 
exekučních pastí.

Podpora péče o seniory

Mnoho seniorů chce být maximálně samostatná, avšak řada z nich má s ohledem na věk i zdravotní stav rozdílné potřeby a požadav-
ky na služby. Přibývá skupina seniorů, kteří potřebují levné bydlení, protože se dostali do tíživé situace insolvencí nebo exekucí, řada 
seniorů se ocitla v tíživé psychické situaci. Požadavky na služby se u jednotlivců významně liší. Chceme proto:

•   provést hlubokou analýzu skutečných potřeb seniorů s vazbou na potřeby území kraje,
•   vytvořit skutečný, funkční strategický plán rozvoje sociálních služeb s rovným přístupem ke všem poskytovatelům a nastavit tak         
     vyvážený rozvoj terénních a pobytových služeb,
•   nastavit jasná a spravedlivá pravidla vícezdrojového financování sociálních služeb ze strany obcí,
•   nastavit systém podpory a poradenství formou koordinačních a informačních center s vazbou na senior pasy,
•   vytvořit poradní sbor poskytovatelů služeb pro užší spolupráci poskytovatelů s krajskou samosprávou a pro metodickou pomoc, 
•   snížit administrativní zátěž poskytovatelů služeb, provést analýzu systému KISSOS (krajského informačního systému sociálních    
     služeb) z pohledu jeho efektivního a hospodárného využití.

Pro seniory s ekonomickými problémy

•   podpoříme výstavbu sociálních nízkonákladových bytů pro ty, kteří se ocitli ve špatné ekonomické situaci (exekuce, insolvence),
•   zřídíme centrum poradenských činností v této oblasti.

Pro seniory se speciálními zdravotními potřebami a psychicky diagnostikované

•   zvýšíme kapacitu pobytových zařízení pro seniory se závislostmi na návykových látkách,
•   zvýšíme nedostatečnou kapacitu pobytových zařízení se zvláštním režimem pro seniory s psychiatrickými onemocněními, např.  
     stařecká demence, Parkinson, Alzheimer,
•   zřídíme psychologickou poradnu pro seniory a pečující rodiny.

Pro seniory dlouhodobě nemocné a jejich rodiny

•   podpoříme vznik svépomocných skupin pro osoby pečující o své blízké (umírající, těžce nemocné apod.) v domácím prostředí,
•   podpoříme všechny formy psychologické a další potřebné podpory pečujícím.
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ZMĚŇME TO SPOLU

Zdravotnictví
Dostupnost zdravotní péče

•   Vzhledem k nepříznivému demografickému výhledu Zlínského kraje a velkému množství praktických lékařů, dětských lékařů a  
     specialistů v předdůchodovém věku vnímáme ohrožení stávající dobré dostupnosti zdravotní péče v kraji v blízké budoucnosti.
•   Nastartujeme komplexní krajský program přípravy mladých lékařů pro terén i nemocnice.
•   Budeme motivovat a podporovat studenty pro studium medicíny a zdravotnických oborů.
•   Podpoříme mediky a studenty zdravotnických oborů během studia, vytvoříme nadstandardní podmínky pro vykonávání praxe a stáží 
     v nemocnicích kraje.
•   Podpoříme nemocnice při postgraduálním vzdělávání lékařů nejen pro vlastní potřebu, ale i pro potřeby terénu.
•   Připravíme projekty pro podporu bydlení, zejména mladých lékařů a zdravotníků.

Síť nemocnic

•   Stávající síť nemocnic v kraji považujeme za ideální a prosazujeme její zachování.
•   Každá nemocnice musí zůstat úplnou okresní nemocnici se všemi základními obory.
•   Budeme plně podporovat specializaci nemocnic v těch oborech, kde dosahují nadstandardních výsledků.
•   Správným směrem je prohlubování spolupráce mezi nemocnicemi v rámci kraje. Nebráníme se dosahování synergických efektů   
     (společný nákupu) např. holdingovým uspořádáním nebo vznikem servisní organizace, ale při zachování autonomie jednotlivých    
     nemocnic.

Rozvoj zdravotnictví v kraji

•   Připravíme krajskou koncepci zdravotnictví, která bude jednoznačně definovat nutné kroky pro zajištění dobré dostupnosti zdra     
     votní péče v kraji. 
•   Vytvoříme jednoznačný střednědobý plán systematických investic do všech nemocnic kraje.
•   V Kroměřížské nemocnici zrealizujeme modernizaci a dostavbu centrálních operačních sálů.
•   Ve Vsetínské nemocnici vybudujeme moderní pavilon chirurgických oborů.
•   V Uherskohradišťské nemocnici zrekonstruujeme pavilon pro plicní a neurologické oddělení a pavilon pro rehabilitaci a oddělení  
     následné péče.
•   Otázku nové krajské nemocnice v Malenovicích vrátíme znovu na stůl. Problematiku se pokusíme odpolitizovat a dostat do polo 
     hy, kde se měla od začátku nacházet – k nestrannému a racionálnímu posouzení věrohodně zpracovaných faktů. Vybereme   va 
     riantu, která bude ekonomická, racionální, proveditelná a pro kterou dokážeme získat širokou podporu. Cokoliv jiného je hazard s  
     budoucností kraje, který nepodpoříme.

Zubní pohotovostní služba

•   Budeme usilovat o vznik stomatologického oddělení v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, které by mimo jiné umožnilo provozová 
     ní nepřetržité stomatologické pohotovostní služby na území kraje, která aktuálně jeho obyvatelům citelně schází.

Zdravotnická záchranná služba

•   Podporujeme vznik stanoviště letecké záchranné služby ve Zlínském kraji, odstartujeme potřebné přípravné práce pro jeho vznik.
•   Vybudujeme síť tzv. First responderů, osob proškolených v první pomoci, napojených na dispečink záchranné služby, které  
     vybavíme AED (automatizovaný defibrilátor). Výrazně se tak zkvalitní poskytování první pomoci před příjezdem záchranné služby,  
     zejména v méně dostupných částech kraje.

Reakce na epidemii Covid-19

•   Vytvoříme centrální krizovou zásobu ochranných pomůcek a ostatního klíčového zdravotnického materiálu pro zvládání případ 
     ných dalších vln Covid-19.
•   V rámci kraje vybudujeme dostatečnou laboratorní kapacitu pro rychlé testování, abychom dokázali nově vznikající ložiska Co 
     vid-19 rychle lokalizovat a izolovat.
•   Efektivně budeme zavádět do praxe prvky telemedicíny, aby v případě opakování epidemie nedocházelo k zanedbání zdravotní péče.
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Elektronické zdravotnictví (e-Health)

•   Vytvoříme krajský zdravotnický portál. Na jednom místě tak najdou obyvatelé i lékaři kraje všechny potřebné informace o zdravotnictví.
•   Pacientům umožní přistupovat vzdáleně ke svým výsledkům vyšetření, zdravotnické dokumentaci a z jednoho místa se objedná 
     vat k vyšetření.
•   Lékaři se potom jeho prostřednictvím rychle dostanou k výsledkům vyšetření svých pacientů a k jejich hospitalizační dokumentaci.

Prevence onemocnění

•   Budeme podporovat celokrajské projekty aktivní mobility a aktivního životního stylu.
•   Připravíme krajské programy zdravotní prevence zaměřené na prevenci kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a onkologickou  
     prevenci.
•   Zlepšíme dostupnost sportovního lékařství na území kraje.
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Doprava
Dopravní infrastruktura

Aktivně podpoříme významné dopravní stavby státu na silnicích v našem kraji, u kterých kraj sice není investorem, může však sehrát 
významnou roli při přípravě těchto staveb (tlak na centrální orgány, jednání se zájmovými skupinami blokujícími stavby, jednání se 
zástupci samospráv…). Největší prioritou je výstavba dalších úseků dálnic D49 a D55, výstavba obchvatu Valašského Meziříčí 
a Palačovské spojky. Konkrétně:

•   urychlíme realizaci klíčových železničních staveb
•   rekonstrukce trati Otrokovice-Zlín-Vizovice
•   modernizace a elektrifikace trati Staré Město-Luhačovice/Bylnice
•   zahájíme přípravu obchvatů obcí na silnicích II. tříd s vysokou intenzitou dopravy
•   provedeme revizi bezpečnosti krajských silnic a upravíme místa častých dopravních nehod
•   zintenzivníme opravy krajských silnic a mostů
•   zkoordinujeme a podpoříme výstavbu cyklostezek v kraji s cílem vytvoření delších funkčních úseků
•   zaktualizujeme zastaralý generel dopravy
•   vyvineme tlak na zrychlení výstavby plavební komory Bělov a prodloužení Baťova kanálu, jako významné turistické vodní cesty, až  
     do Kroměříže
•   v oblasti prevence podpoříme další modernizaci dopravních hřišť

Veřejná doprava

Zaměřit se chceme na cíle, u kterých není v rovnováze jejich cena a veřejný zájem. Nechceme plýtvat veřejnými prostředky:
•   přehodnotíme finanční náročnost nově zaváděného integrovaného dopravního systému kraje
•   zabráníme zbytečným souběhům vlakové, autobusové a městské hromadné dopravy
•   podpoříme výstavbu parkovacích terminálů ve významných uzlových bodech a tím vytvoříme předpoklady pro větší využívání IDS  
     cestujícími
•   zajistíme možnost platby kartou ve všech spojích a možnost cestování s jednou jízdenkou s různými dopravci i na železnici
•   ve všech spojích zajistíme bezpečné hygienické podmínky v období pandemie
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Kultura a cestovní ruch
Na úrovni řízení kraje spojíme resorty kultury a cestovního ruchu, protože jsou vzájemně logicky propojené. 

Místní kultura

Zlínský kraj se rozprostírá na území tří výrazných národopisných oblastí Slovácko, Valašsko a Haná. Díky jejich specifičnosti a bo-
hatství projevů je kraj vnímám rovněž jako centrum lidové kultury České republiky. Velkou roli zde sehrává místní kultura. Budeme 
usilovat o:

•   zachování a rozvoj tradic místní kultury jako klíče k sociální soudržnosti regionů
•   zachování a posilování místní kultury jako příležitosti pro cestovní ruch
•   finanční podpora místní kultury prostřednictvím fondu kultury musí být předvídatelná, nikoli náhodná, a musí mít pozitivní ekono 
     mický dopad
•   zvláštní podporu mají mít pouze výjimečné formy tradiční lidové rukodělné výroby a řemesel

Kulturní instituce

Zlínský kraj zřizuje a podporuje profesionální kulturní organizace, které zásadním způsobem ovlivňují atraktivitu regionu pro oby-
vatele i návštěvníky. Jejich existence je klíčová pro zachování, ochranu, šíření a zpřístupnění kulturního dědictví a bohatství kraje. 
Nezastupitelnou roli hrají v oblasti kulturně vzdělávací nabídky, a proto:

•   instituce zřizované krajem (muzea, krajská galerie, krajská knihovna a krajská hvězdárna) projdou modernizací s důrazem na po 
     skytování digitálních služeb
•   instituce s nadregionálním význam (divadla a filharmonie) získají jistotu krajského spolufinancování
•   nově přistoupíme ke tvorbě vzdělávacích programů kulturních institucí ve vztahu k základnímu, střednímu i vysokému školství
•   prostřednictvím krajské hvězdárny vytvoříme a materiálně zabezpečíme populárně vzdělávací program pro základní a střední školy
•   kulturní instituce se musí stát dobrými zaměstnavateli
•   kraj bude zcela respektovat právní subjektivitu a kompetence všech kulturních institucí a nebude do jejich činnosti zasahovat  
     mimo kontrolní činnost
•   kraj převezme od institucí část jejich byrokratické zátěže
•   prověříme nezbytnost všech činností institucí v oblasti administrativy a výkaznictví a všechny zbytečné činnosti zrušíme

Památky

Na území Zlínského kraje se nachází velké množství památek. Jak oficiálně chráněných, tak těch, které sice nejsou uvedeny v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek České republiky, ale mají nemalou historickou, architektonickou a kulturní hodnotu. Budeme proto 
usilovat o:

•   jejich podporu, obnovu a uchování
•   jejich popularizace z pohledu cestovního ruchu
•   navýšení objemu finančních prostředků pro stavební obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu

Cestovní ruch

Cestovní ruch tvoří prokazatelně 3,5 % HDP, pozitivní dopad má však také na ostatní odvětví regionu, a to až do výše 7 %. Hlavním 
cílem je co nejdelší pobyt turistů, který přináší ekonomicky větší efekt. Základními stavebními kameny efektivního řízení cestovního 
ruchu jsou silná značka, fungující systém, infrastruktura, kvalitní služby a inovace. Podpora kvalitních služeb může pomoci nastartovat 
ekonomický rozvoj převážně v lokalitách, kde potenciál není naplněn.

Zlínský kraj jako zastřešující značka

Stávající značka Východní Morava je matoucí označení, které nemá jasně čitelnou vazbu ke Zlínskému kraji, to se musí změnit. Navíc 
aktuální členění na čtyři celky není ani dostačující, ani logické a funkční. Zavedeme proto efektivní řízení prostřednictvím sedmi 
přirozených samostatných územních celků s vlastním destinačním managementem:
•   Hostýnské vrchy
•   Chřiby
•   Kroměřížsko
•   Luhačovicko
•   Slovácko
•   Valašsko
•   Zlínsko
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Smart turistika

Velkou příležitostí Zlínského kraje, známého svým podnikatelským duchem, je rozvoj tzv. Smart turistiky. Jde o využití moderních a 
současně ekologických technologií v infrastruktuře, službách cestovního ruchu a marketingu:

•   mobilní aplikace, chytré mapy a navigace na úkor neekologických tiskovin
•   využití solárních systémů (nabíječky, navigační systémy atd.)
•   eflektovat musíme potřeby a očekávání digitální generace
•   podpoříme ekologické projekty

Infrastruktura místo měkkých projektů

Dost bylo školení, rautů a excelových tabulek! Většina dotací musí směřovat do dlouhodobých a trvalých hodnot, které budou gene-
rovat podnikatelské příležitosti a udržitelný rozvoj regionů. Zlínský kraj je rájem pro pěší turistiku, cykloturistiku i lyžařské aktivity, je 
však potřeba jednotlivé resorty propojit, aby na sebe navazovaly. Vybudované trasy jsou zárukou bezpečného pohybu jak turistů, tak 
místních občanů. Pro vodní turistiku je klíčové vybudování plavebního kanálu Bělov. Aktivně proto přistoupíme k jednání s ekology 
o jejich námitkách. Investice do infrastruktury budou mít multiplikační efekt na celý sektor.
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Školství
Budoucnost je v našich dětech. Zlínské školství patří mezi nejlepší v České republice. Konkrétními kroky ho posuneme ještě výš. 
Na úrovni středního školství se zaměříme na modernizaci výuky:

•   kvalitní připojení k vysokorychlostnímu internetu
•   pravidelná obměna a modernizace ICT techniky
•   pro konkrétní obory vzdělávání zajistíme výuku na nejmodernějším software
•   posílení role on-line výuky
•   rozvoj kvalitních oborů vzdělání v oblasti informatiky

Kvalita vzdělávání stojí na kvalitních učitelích, kteří maximum času věnují výuce a žákům a minimum času stráví s administrativou. 

Ředitel školy má být pedagogický leader, nikoli úředník.  Byrokracie musí zůstat na úřadu. Z těchto důvodů:

•   podpoříme vzdělávání učitelů všech oborů k praktickému využívání IT technologií
•   každý učitel a žák bude mít vlastní počítač či tablet
•   budeme podporovat posilování role ředitele v řízení a rozvoji pedagogického procesu
•   omezíme byrokracii ze strany kraje směrem ke školám, všechny zbytečné činnosti v administrativě a výkaznictví zrušíme
•   připravíme a zrealizujeme účinný kariérní program pro ředitele podpořený odpovídajícím ohodnocením
•   maximum starostí o majetek krajských škol převedeme na krajský úřad.

Školy potřebují být materiálně zabezpečeny a nesmí po této stránce trpět. Školství potřebuje dlouhodobé jistoty. Struktura a kvalita 
uměleckého školství musí udržovat a rozvíjet mimořádnou kulturní identitu Zlínského kraje. Zapomínat nesmíme ani na osvědčené 
rčení, že řemeslo má zlaté dno. Konkrétně se zaměříme na tyto body:

•   zaručíme předvídatelné a účelné investování do rozvoje škol na základě jejich potřeb
•   investiční prostředky z odpisů krajských škol zůstanou při tvorbě rozpočtu v kapitole školství a část potřebných investičních pro 
    středků zůstane přímo na školách
•   podpoříme moderní a perspektivní obory žádané trhem a zaměstnavateli 
•   speciálně se zaměříme na podporu zdravotnických a pečovatelských oborů
•   podpoříme další existenci a rozvoj profesionálního uměleckého školství ve Zlínském kraji
•   podpoříme rozvoj sportovních aktivit mládeže.

V neposlední řadě se musíme zaměřit na vzdělávání dospělých. Využijeme pro tuto vzdělávací potřebu potenciál a kapacity kraj-
ských středních škol.  Podpoříme je při tvorbě a realizaci nových a potřebných vzdělávacích programů pro dospělé ve Zlínském kraji.
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ZMĚŇME TO SPOLU

Životní prostředí
Ochrana přírody, environmentální informovanost a vzdělávání

•   Zastáváme názor, že přírodu je třeba chránit pro lidi, nikoliv před lidmi.
•   Budeme klást důraz na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, podporovat kontakt lidí s přírodou s rostlinami, živočichy a  
     jejich biotopy např. formou sítě naučných stezek, namísto prostých zákazů a příkazů.
•   Garantujeme dostupnost Informací o kvalitě ovzduší všem občanům, dále budeme rozvíjet krajskou informační stránku (ISKOZ).
•  Ve spolupráci s ČHMÚ prosadíme rozšíření počtu monitorovacích stanic kvality ovzduší na území kraje. 

Odpadového hospodářství

•   Aktualizujeme Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje, vzhledem k požadavkům, které přináší nová legislativa (tzv. „zákaz“  
     skládkování).
•   Podpoříme přirozené sdružování obcí k vytváření logistických celků k zajištění systému svozu a separace komunálních odpadů.
•   Zadáme vyhledávací studii vhodných lokalit pro vznik zařízení odpadové koncovky (zařízení pro zpracování a následné využití  
    odpadů nebo zařízení pro energetické využití jinak nevyužitelných odpadů).
•  Pro likvidaci jinak nezpracovatelných odpadů vytvoříme podmínky pro zabezpečení dlouhodobě dostatečné skládkové kapacity.

Vodní hospodářství, vodárenství

•   Zadáme vyhledávací studii pro zajištění dalších lokalit obsahujících významné zdroje pitné vody a zajistíme jejich územní ochranu.
•   Podpoříme propojení páteřních sítí centrálního zásobování pitnou vodou a napojení maximálního množství sídel na tento systém.
•   Podporujeme výstavbu vodní nádrže Vlachovice, prosadíme rozšíření projektu o napojení na úpravnu pitné vody s napojením na  
     páteřní vodárenskou síť.
•   Velkým problémem vodárenství je absence zařízení na likvidace čistírenských kalů, prověříme realizovatelnost takového zařízení 
     na území kraje.
•   oddálené hráze, manipulovatelné kanály umožňující zadržení a opětovné vypuštění vody z území.

Lesní hospodářství, zemědělství, zadržování vody v krajině

•   Budeme propagovat výsadbu stanovištně odpovídajících dřevin, které zajistí kvalitní zdravotní stav porostu, výsadbu meliorač 
     ních a zpevňujících dřevin.
•   Budeme podporovat realizaci komplexních pozemkových úprav, vč. vhodných opatření k zadržování vody v krajině – pokusíme se  
     prosadit systematický přístup při jejich realizací sdružením evropských, státních, krajských, obecných i soukromých finančních zdrojů.
•   Budeme pokračovat v podpoře tradičních akcí: Regionální potravina Zlínského kraje, Perla Zlínska, Top Víno Slovácka, Ovčácký  
    den na Valašsku a Krajské dožínky, podpoříme i méně významné akce jako farmářské trhy nebo ochutnávky lokálních potravinář   
    ských produktů.
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