Novinky z auditu familyfriendlycommunity

Ve čtvrtek 24.3.2016 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravském Krumlově uskutečnilo 1.
pracovní setkání – workshop v rámci auditu familyfriendlycommunity.
Navzdory tomu, že se workshop konal na zelený čtvrtek, v den velikonočních prázdnin, účast byla
vysoká. Milým překvapením bylo, že se sešlo 29 osob reprezentujících různé životní fáze i oblasti
veřejného života. Nechyběli zástupci rady města, ředitelé nebo zástupci všech škol od mateřské po
střední, zástupci volnočasových zařízení pro děti i mládež, občanských sdružení a spolků, částí města,
podnikatelů, ale také zástupce seniorů, rodičů, studentů, sociální oblasti, zdraví, kultury, rozvoje
města. Nechyběla dokonce ani reprezentantka dětí v osobě šikovné předškolačky.
Pan místostarosta Zdeněk Juránek zahájil setkání, přivítal přítomné a představil moderátora
workshopu, pana Jana Zajíčka, který je současně poradcem města Moravský Krumlov pro audit
familyfriendlycommunity.
Hlavním cílem workshopu bylo vytvořit přehled všech prorodinných opatření a aktivit, které
v Moravském Krumlově máme, a to podle osnovy osmi životních fází člověka. To se podařilo právě
díky aktivnímu připomínkování a zapojení všech zúčastněných. Již v této fázi, kdy se hodnotilo, co již
máme, vznikaly diskuse nad nápady a návrhy, co dál. Z časových důvodů jsme museli některá témata
odložit na příště - a i tak trval workshop téměř tři hodiny.
A právě Vaše konkrétní návrhy a nápady do budoucna jsou nyní na pořadu dne a budou i na
programu dalších setkání. V této fázi vybíráme způsoby, jak zapojit co nejširší veřejnost, abychom
zjistili, co tu postrádají malé děti, žáci základních škol, studenti, rodiče, střední generace, senioři.
Pro všechny však stále platí jednoduchý způsob, jak se vyjádřit. Pište na sulcovav@mkrumlov.cz nebo
na juranekz@mkrumlov.cz , případně volejte na telefonní číslo 797 979 222. Oslovit nás můžete i
dopisem zaslaným na adresu Mgr. Vladimíra Šulcová, Městský úřad Moravský Krumlov, nám.
Klášterní 125, PSČ 67201.
A na závěr termíny dalších pracovních setkání : pondělí 23.5.2016 a středa 23.6.2016, vždy v 16
hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravském Krumlově. Pozvánka bude s předstihem
zveřejněna na webu města, budete-li mít zájem se zapojit, obraťte se na výše uvedené kontakty.
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