V rámci auditu familyfriendlycommunity se daří naplňovat konkrétní opatření

V pondělí 15.1.2018 v 16 hod. se v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravském Krumlově
uskutečnilo druhé pravidelné setkání v rámci rodinné politiky města. Pravidelná setkání v rámci
rodinné politiky města jsou jedním z patnácti opatření, která mají být v průběhu tří let realizována.
První setkání se uskutečnilo 23.1.2017.
Cílem letošního setkání bylo především informovat o průběhu auditu familyfriendlycommunity,
zejména o postupném naplňování přijatých opatření. Dílčí kroky jsou zpracovány v dokumentu
s názvem Zpráva o pokrocích, který je k dispozici na webových stránkách města pod odkazem audit
familyfriendlycommunity. Zde si občané mohou u každého opatření přečíst, v jakém aktuálním stavu
se jejich realizace nachází. Můžeme se pochlubit tím, že některá opatření už se podařilo zrealizovat –
např. Family Point na MěÚ je již v provozu, workoutové hřiště u ZŠ Ivančická je již přístupné
veřejnosti, dětská hřiště postupně vznikala v průběhu roku 2016 i 2017, pravidelně se konají akce
Den rodin v zámeckém parku i oslavy Dne seniorů v Orlovně Rakšice. U jiných opatření se snad
můžeme těšit na realizaci koncem letošního roku – např. rodinné centrum na ZŠ Ivančická nebo nové
webové stránky města.
Dalším bodem programu letošního setkání bylo představení Koncepce rodinné politiky města –
dokumentu, který je nyní ve fázi přípravy a mohl by na budoucí období nasměrovat rodinnou politiku
Moravského Krumlova, včetně zachování současných a zavedení nových prorodinných aktivit. I tento
dokument bude brzy k nalezení na webových stránkách města, každý bude mít možnost jej
připomínkovat a doplňovat.
V poslední části setkání dostal prostor k představení nově vzniklý spolek Kolpingova rodina, který se
věnuje prorodinným aktivitám a tématům. Představení proběhlo formou prezentace doplněné
mluveným slovem, ukázkami z realizovaných akcí a nastíněním budoucích plánů. Informace o spolku
Kolpingova rodina je možno najít na www.kolpingmk.cz. Spolku Kolpingova rodina přejeme do jejich
činnosti hodně nadšení a elánu.
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