
Kde budeme 

za 20 let? 



1. skupina: 
Sociální začleňování / vitalita,
Infrastruktura/služby



Kde budeme v roce 2040?
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Infrastruktura/služby (zdraví, vzdělání, bydlení, doprava)

Sociální začleňování/vitalita (pečující komunita, rozmanitost, 

bezpečnost, tradice, kultura)
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Vize pro
venkovské oblasti

#RuralVisionEU

Výstupy/Faktory Odůvodnění

1 Vzdělání Lepší situace – malotřídní školy mají vysoké hodnocení; digitalizace/moderní 

technologie – posun k lepšímu; řemesla; změna mentality ve vzdělávání; 

vzdělávání pro seniory – možný potenciál; celoživotní vzdělávání – potenciál 

(zapojení spolků)

2 Pečující komunita Mírně lepší situace - na vesnicích funguje; pospolitost; generační spolupráce 

v oblasti sociálních služeb; domovy důchodců (péče o vlastní rodiče) – bude 

dostatek? důraz na seniory – osobní kontakt

3 Dopravní infrastruktura Stagnující situace - potřeba finančních zdrojů; lze předpokládat, že se 

dostupnost veřejné dopravy sníží

4 Zdraví/zdravotní služby Horší situace - lidé pracující ve zdravotnictví – nedostatek; dopravní 

dostupnost těchto služeb; podpora studentům ve zdravotnictví; není zájem 

lékařů jít do odlehlejších částí venkova; nutnost digitalizace

5 Kvalita života na venkově/bydlení Lepší situace – rozvoj zázemí v obcích; lidé se budou na vesnice vracet; 

zábory zemědělské půdy – není udržitelné do budoucna; energie – využívání 

ploch pro energetické zdroje – možnost nacházet nové systémy; nové 

koncepty sociálního bydlení (senioři, sociální začleňování)

6 Bezpečnost Horší situace - mezigenerační solidarita; pospolitost; např. domov důchodců 

a školka „v jednom“; sociální práce s lidmi; zapojení obce; důraz na rodinu

Kde budeme v roce 2040?



#RuralVisionEU

Co odpovídá našim 

ambicím a co je 

nedostatečné?  

Co je nejvýznamnější?

• Dosah: ovlivňuje nejvíce lidí

• Dopad: důležitost pro dotčené osoby



Vize pro
venkovské oblasti

#RuralVisionEU

Jaké jsou nejvýznamnější nedostatky?

• Mezigenerační solidarita

• Nedostatek lidských zdrojů (zdravotnictví, školství, řemesla, apod.) 

• Vylidňování venkova – může být hrozba i potenciál (demografická křivka) 

 



Vize pro
venkovské oblasti

#RuralVisionEU

Kde je nejvýznamnější potenciál?

• Rozmanitost venkova (venkov jako místo k bydlení, venkov jako místo k 

odpočinku, cestovní ruch) 

• Rozvoj vzdělávání (důraz na individualitu, systém celoživotní vzdělávání)

• Udržitelná dopravní infrastruktura

 


