DOKUMENT SDeO

Teze a cíle pro naše město Děčín:
1. Vrátíme důvěru občanů města Děčína v (nejen) komunální politiku.
2. Politika znamená především službu a jako takovou ji povedeme. Je to služba občanu, vedená
jeho zájmy, kterým je podřízena.
3. Multilaterální komunikace (občan – politik, politik – občan, politik – politik) je základním
východiskem každé úspěšné politické práce.
4. Politika je platformou pro ty, kterým jde o prosazení zájmu celku s ohledem a citlivostí k
zájmům jednotlivce.
5. Základem úspěchu je práce týmu. Budeme proto pracovat na utváření týmu a péči o něj.
6. Budeme spolupracovat s odbornou veřejností a občanskými iniciativami, sdruženími,
spolky, všeobecně občanskou společností i jednotlivci, jimž záleží na věcích veřejných.
7. Pracovní příležitosti a podnikání. Budeme podporovat vytváření nových pracovních
příležitostí a živné půdy pro takové iniciativy prostřednictvím převážně malého a středního
podnikání. Jsme přesvědčeni, že neexistují objektivní důvody, proč by město Děčín mělo
dlouhodobě patřit mezi města s nejvyšší nezaměstnaností v rámci celorepublikového
průměru, jak je tomu v posledních letech.
8. Ekologie. Budeme podporovat „zelená témata“ v rámci udržitelného rozvoje.
9. Sociální. Zasadíme se o prožívání důstojného stáří našich seniorů, včetně těch, kteří již
nemohou setrvávat ve svém přirozeném sociálním prostředí. (Domovy pro seniory s menší
kapacitou. Transformace stávajících.)
10. Sport. Podpora aktivního způsobu života občanů a zdravého životního stylu. Transparentní
podpora sportu s rovnými příležitostmi.
11. Doprava. V největší možné míře přátelská k občanovi a životnímu prostředí.
12. Kultura. Navázání na dosavadní úspěchy a dobré tradice. Rozšíření škály výběru.
13. Podpora společenské odpovědnosti. V rámci ČR i celospolečensky.
14. Transparentnost. Průhlednost, zdravá konkurence, odmítání protekcionismu a klientelismu v
jakékoli podobě. Ve výběrových řízeních, veřejných zakázkách a všech oblastech, jichž se
týká a dostupných našemu vlivu.
15. Vymýcení korupce z úřadů podléhajících pravomoci města Děčína jako základu pro nekalou
soutěž a deformaci lidských vztahů obecně.
V Děčíně leden 2010

