Tisková zpráva

MIC se představuje

Začátkem roku zahájila činnost nová organizační složka Městské informační centrum (MIC).
Původní činnost informačního centra byla rozšířena o několik úkonů, které byly doposud
vykonávány na jiných místech organizační struktury městského úřadu. Mezi hlavní pilíře naší
náplně patří - vytvoření a rozvíjení oboustranného komunikačního prostředí mezi městem
Svitavy, jeho představiteli a širokou veřejností – zejména svitavskými občany, místními
podnikateli, zájmovými sdruženími, spolky apod.
Poskytujeme informace o městě a regionu, městském úřadě, organizacích zřízených městem apod.
Snažíme se využívat co nejvíce distribučních kanálů a stále hledat nové cesty, jak veřejnost
oslovit a vést efektivní rozhovory. MIC si stanovilo určitou cestu, vizi - nazvanou „bavme se“, která
nese dvojí poslání. Jednak komunikační – tedy vzájemné rozhovory, kdy každý podnět občana je pro
nás impulzem ke snaze o zvyšování kvality poskytovaných služeb. Druhý význam slova by měl
prezentovat naše záměry, tedy bavme se, mějme radost, vytvořme ze Svitav báječné místo pro život.
Snažíme se obohacovat kulturní a společenský život ve městě.
Z pohledu návštěvníků a turismu města je nutné definovat hlavní atraktivity města a pomocí
konkrétních balíčků služeb nabídnout všem cílovým skupinám, ať už rodinám, párům, singles,
seniorům nebo tělesně postiženým, právě to výjimečné a nejlepší ze Svitav, co zde máme,
a není toho málo. Myslím, že zábavné a motivační spojení historických,
kulturních
a sportovních míst je dobrá cesta ke zvýšení cestovního ruchu. Cítím potřebu
zapojit do těchto aktivit všechny zainteresované subjekty, jako jsou místní
restaurace, kavárny, hotely, prodejny, a s místními občany docílit společného
nadšení, že turista – návštěvník, který zde tráví svůj volný čas, je pro nás cenný.
Může pomoci k rozvoji města, služeb i zvýšení počtu pracovních míst. Jde o
využití synergie našich aktivit ke společnému prospěchu.
Naše nejbližší činnosti je zajištění programu oslav 760. výročí první písemné zmínky. Budeme se
těšit na společná - jistě báječná setkání.
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