Pomůže audit familyfriendlycommunity k proměně klimatu ve společnosti?

V minulém vydání Moravskokrumlovských novin se občané města poprvé dozvěděli o auditu
familyfriendlycommunity, do kterého se město Moravský Krumlov zapojilo.
Zrekapitulujme si nyní základní fakta, a začněme hned u samotného názvu Audit
familyfriendlycommunity. Slovo audit si mnoho lidí spojuje spíše s kontrolou a čísly, tady
má však význam jiný. Vychází z latinského audire, což znamená slyšet, naslouchat. Anglický
termín familyfriendlycommunity se dá zase doslovně přeložit jako rodině-přátelská-obec.
Dohromady tedy můžeme audit familyfriendlycommunity chápat jako proces zjišťování
potřeb a naslouchání návrhům, jak udělat město takové, aby se v něm rodiny cítily dobře, aby
bylo k rodinám přátelské…Používat anglický název auditu je závazné, protože se jedná o
mezinárodní značku.
Audit familyfriendlycommunity pochází z Rakouska, kde funguje od roku 2006 a postupně se
stal prestižní značkou mnoha rakouských měst a obcí. Do České republiky se dostal v roce
2015, kdy licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka Jihomoravský kraj, který se tak
stal národním realizátorem auditu a zahájil pilotní realizaci, do které se zapojil i Moravský
Krumlov na základě dohody s Jihomoravským krajem.
Celý proces auditu je obsahově, formálně i časově upraven a vede k nalezení konkrétních
opatření, která podpoří pro-rodinné klima ve městě. Časově má proces trvat devět měsíců,
během kterých má každý občan možnost se zapojit se svými nápady a náměty. Zjištěná
opatření budou projednána, zformulována a předložena ke schválení zastupitelstvu města.
Pokud budou opatření schválena, musí být poté v průběhu tří let zrealizována.
Obsahově je audit rozdělen na osm životních fází člověka, a to
1. Těhotenství a narození dítěte
2. Rodina s kojencem
3. Malé dítě do tří let
4. Dítě v mateřské škole
5. Dítě školního věku
6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
8. Senioři
Každá životní fáze s sebou přináší jiné potřeby, snahou je najít, co už máme a funguje, nebo
co tu chybí.
Pro Moravský Krumlov je zapojení do pilotní realizace auditu familyfriendlycommunity
především výzvou a impulsem, a to k diskusi s Vámi, občany.
Nejdůležitější na celém auditu není nálepka či známka, ale jeho smysl a cíl, a tím je právě
dialog, diskuse, naslouchání. Je zde snaha o komunikaci s Vámi, snaha o motivaci Vás
občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění ve městě. Zkusme si každý odpovědět na
otázku, co nám tu chybí ?, co by nám pomohlo cítit se v našem městě lépe? Zkusme přestat
hledat důvody, proč něco nejde, ale naopak přijít s návrhem, jak by to šlo. A co víc, zkusme si

odpovědět i na to, co pro své město můžeme udělat sami? Vaše nápady mohou být úplně
obyčejné, i zdánlivé maličkosti mohou život vylepšit.
A jak své náměty vyjádřit? Jednoduše, pište na e-mail sulcovav@mkrumlov.cz nebo na
juranekz@mkrumlov.cz . Máte-li zájem se zapojit osobně a zúčastnit se pracovních setkání,
kontaktujte mě taktéž na sulcovav@mkrumlov.cz nebo tel. 797 979 222.
Věřím, že audit familyfriendlycommunity nezůstane prázdným projektem a vzbudí v
občanech zájem o místo, kde žijí.
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