
EXODUS

Fórum o odcházení lidí
Varnsdorf 24. 6. 2014Úterý 24. června 2014 od 16.00 hodin
sál společenského domu Střelnice ve Varnsdorfu

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás pozvat na důležité setkání nazvané EXODUS JAKO ŘEŠENÍ?, jehož účelem je zahájit vážnou 
debatu o budoucnosti našeho regionu. Fórum, na kterém budou mít slovo přihlášení zástupci, svoláváme 
proto, abychom mohli správně pojmenovat společensky závažný jev, kterým je odcházení mladých vzdě-
laných lidí, rodin a kvalifikovaných pracovních sil ze Šluknovska. To je důsledek celé řady stále neřeše-
ných dílčích problémů, ke kterým musíme zaujmout jasné stanovisko. Prostřednictvím fóra chceme získat 
věcné argumenty, s nimiž budou moci pracovat zástupci našeho regionu směrem k nadřízeným vládním 
orgánům. Naší snahou je také poskytnout médiím správné a pravdivé informace o situaci na Šluknovsku.

Fórum EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? je vynucenou součástí komunitně vedené strategie místního rozvoje pro 
programové období 2014 - 2020. Původně jsme s jeho pořádáním nepočítali, ale při zpracování strategie 
jsme zjistili, že její naplňování (a tím i budoucí čerpání dotací) může být odcházením perspektivního oby-
vatelstva z oblasti MAS Šluknovsko nepříznivě ovlivněno. Zůstane-li problém bez řešení, může se za něko-
lik málo let stát, že strategie místního rozvoje nebude v praxi realizovatelná. Budou chybět klíčoví lidé, kteří 
by ji uskutečnili a lidé, kterým by mohla sloužit.

Tímto Vás žádáme, abyste podpořili naše stanovisko, že „exodus není řešení“. Toto stanovisko musí mít 
podobu kolektivního prohlášení, o které se budou moci opřít kompetentní politici a instituce. Proto je 
účast zástupců vaší obce zejména z řad místní samosprávy, podnikatelů a pedagogů nesmírně důležitá. 
Potřebujeme znát váš názor, seznámit se s vašimi zkušenostmi a vyslechnout si Vaše návrhy, jak byste do-
poručili situaci řešit.

Těším se, že tuto příležitost využijete, a že fórum EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? bude jedním z důležitých podně-
tů k nastartování tolik potřebných pozitivních změn. Další informace k akci uvádíme na druhé straně této 
pozvánky, na www.mas-sluknovsko.cz a na www.lokalni-ekonomika.cz.

        Ing. Eva Hamplová
        Manažerka MAS Šluknovsko

Pozvánka na fórum o odcházení obyvatel Šluknovska a Děčínska:

Akce probíhá pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje



EXODUS JAKO ŘEŠENÍ?
Fórum na téma odcházení vzdělaných lidí, mladých rodin
a kvalifikovaných pracovních sil ze Šluknovska.

Úvod:
V souvislosti s tvorbou komunitně vedené strategie místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020 navštívili lektoři místní akční skupiny 
MAS Šluknovsko většinu středních škol ve své územní působnosti (42 obcí). Cílem bylo zapojit místní středoškolskou mládež do tvorby strategie 
místního rozvoje a zjistit priority mladé generace, aby tyto mohly být zohledněny při čerpání rozvojových prostředků v rámci MAS. Při diskusi 
s absolventy 2., 3. a 4. ročníků jsme učinili alarmující zjištění, že mladí lidé na Šluknovsku vnímají své existenční podmínky za natolik nevyhovující, 
že drtivá většina z nich (vice než 90%), plánuje po dokončení školy region opustit a už se do něj nevrátit. Po zvážení možných dopadů jsme tento 
společenský trend vyhodnotili jako kriticky vážnou hrozbu pro většinu strategických oblastí, ať už jde o rozvoj podnikání, sociální smír, zajištění 
důležitých společenských funkcí, udržitelnost kulturního života, atd. Dokonce i samotný proces strategie místního rozvoje tím může být již v nej-
bližších letech vážně narušen, protože lidé, pro které se tato strategie vytváří, z regionu odcházejí. V poslední době jsme svědky jevu, kdy plno-
hodnotné a potřebné lidi, kteří se rozhodli odejít za lepším životem, nahrazují sociálně rizikové skupiny nepřizpůsobivých občanů, kterým pojem 
místní rozvoj nic neříká ani nic říkat nemusí, protože žijí ze sociálních dávek od státu a nemají proto žádnou ekonomickou motivaci seznámit se 
s místními pravidly, tradicemi a veřejným životem, aby mohli získat pracovní uplatnění a své místo v komunitě. Pro mnohé obce se tito lidé stávají 
velkou zátěží.
Proto jsme se v MAS Šluknovsko rozhodli, že se pokusíme tento problém více prozkoumat, abychom mohli přispět k hledání jeho řešení. Je nutné 
zjistit, jaké možnosti a perspektivy je potřeba lidem nabídnout, aby měli zájem zůstat, žít a svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi přispívat 
k rozvoji regionu. Bylo by chybou přijmout exodus místního obyvatelstva jako pasivní řešení. Šluknovsko a Děčínsko se potýká s patologickým 
jevem a je nutné přistoupit k jeho léčbě ihned, aby jeho následky nebyly fatálně devastující.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uskutečnit fórum EXODUS JAKO ŘEŠENÍ?, které se bude konat v úterý 24. června 2014 ve Varnsdorfu.

Cílem fóra bude:
1) Zjistit v jakém rozsahu se odcházení mladých a kvalifikovaných obyvatel děje.
2) Zjistit jaká rizika s exodem místního obyvatelstva souvisejí.
3) Navrhnout opatření, která by vrátila místním lidem motivaci žít na Šluknovsku.

Smyslem akce je navázat otevřenou a kreativní komunikaci s cílovými skupinami, kterých se téma přímo dotýká. Jsou to zejména:
1) Místní samosprávy
2) Školy a pedagogická veřejnost
3) Zaměstnavatelé a podnikatelé
4) Mladá generace ve věku od 15 do 30 let
5) Zainteresované organizace (HSRD, OHK, SMO...)

Podpora:
Exodus místního obyvatelstva bude hlavním tématem cyklu Podnikatelských kaváren v červnu 2014 v Děčíně, Varnsdorfu a ve Šluknově. Jejich 
smyslem bude získat další informace o dopadu odcházení lidí z regionu na ekonomické aktivity.

Výstup fóra:
Výstupem fóra EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? bude tisková konference konananá 25. června v 10.00 hodin v MAS Šluknovsko a dále materiál určený pro 
Ústecký kraj a jeho zastupitele, poslance, senátory, ministerstva a vládu ČR s cílem vyvolat otevřenou diskusi na téma odcházení kvalifikovaného 
obyvatelstva ze sociálně slabých regionů České republiky. V tomto materiálu bude vznesen požadavek řešit tuto neudržitelnou situaci na vládní a 
legislativní úrovni.

Návazující aktivity:
Zhodnocení výsledku prvního fóra EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? a vyhodnocení reakce komunálních a vládních politiků k uvedenému problému se bude 
věnovat další fórum s názvem EXODUS! JAKÉ JE ŘEŠENÍ?, které se uskuteční v dubnu 2015 v Děčíně (správní město regionu, jehož obyvatelstvo v 
důsledku odcházení kleslo pod hranici 50 tisíc). Na toto druhé fórum budou zváni delegáti z dalších podobně postižených regionů v ČR a dojde ke 
sdílení zkušeností a k společnému postupu v širším kontextu. Uvažujeme též o mezinárodní spolupráci s Německem, protože podobný problém 
řeší například Žitavsko.

Práce s veřejnou kritikou:
Očekáváme kritické ohlasy, že fórum EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? může prohloubit nedobrou pověst regionu tím, že se na Šluknovsko a Děčínsko bude 
znovu poukazovat v negativním smyslu. Na tuto kritiku předem odpovídáme tím, že není možné zavírat oči před vážným problémem, který má 
tendenci gradovat, nebude-li bez odkladu řešen. A pokud chceme problém řešit zodpovědně, musíme ho umět správně pojmenovat a detailně 
zkoumat. Protože se v našem případě jedná o problém velmi komplexní, jeví se metoda fóra, do kterého mohou přispět všichni zainteresovaní 
včetně široké veřejnosti, zatím jako nejefektivnější. Díky medializaci pak budou zodpovědní činitelé limitováni ve snahách „odložit věc do šuplíku“. 
Fórum EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? je potřeba vnímat jako začátek katarze, která je nutná pro obnovu lokální ekonomiky, turistické atraktivnosti, kultur-
ního života i sociálního smíru v našem regionu.

V případě zájmu o spolupráci nebo účast na fóru EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? kontaktujte:
MAS Šluknovsko (Martin Zíka)
e-mail: massluknovsko@atlas.cz
mobil: 775 855 303

Formulář elektronické přihlášky najdete na internetové adrese: 
http://www.lokalni-ekonomika.cz/strategie/forum-exodus.html
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