DOHODA O CÍLECH

Název obce:

Moravský Krumlov
Adresa:

nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov, PSČ 67201

Poradce:

Jan Zajíček
Datum:

12.9.2016

Úvod:
V rámci auditu familyfriendlycommunity vypracovala projektová skupina návrhy cílů a
opatření k rozvoji prorodinného klimatu. Podpisem této Dohody o cílech potvrzuje starosta a uvedení členové voleného orgánu obce, že tato opatření budou zavedena.
Na základě této Dohody o cílech a formulářů v ní obsažených obec každoročně sestaví
zprávu o pokrocích při zavádění jednotlivých opatření. Odchylky, změny nebo prodlení
v realizaci cílů a opatření budou v této zprávě jasně zdokumentovány.

Upozornění:
§

Pro každé opatření použijte samostatný formulář.

§

Prázdné, nevyužité formuláře můžete smazat.

§

Pokud budete potřebovat větší počet formulářů, zkopírujte nevyplněný formulář,
připojte ho na konec dokumentu a očíslujte.
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FORMULÁŘ
Opatření č. 1
Krátký název opatření
Zahájení aktivit vedoucích ke zřízení rodinného centra
Strategické zaměření – cíle opatření
Zahájení aktivit pro vytvoření rodinného centra k setkávání, sdílení zkušeností rodičů s dětmi
a osvětové činnosti pro rodiče
Krátký popis opatření
V průběhu auditního procesu a dotazníkového šetření se ukázalo, že v Moravském Krumlově
chybí místo k setkávání rodičů, a to nejen na mateřské dovolené. Nepůsobí zde žádné mateřské ani rodinné centrum, které by umožňovalo neformální setkávání rodičů a dětí s možností
popovídání a výměny zkušeností. Prozatím existenci takového místa suplují 2 kroužky v rámci
DDM, které se však konají pouze 1x týdně 1 hodinu a jsou zaměřeny pouze na děti do 3 let.
Cílem opatření je zahájení aktivit k vytvoření rodinného centra, které by rodičům s dětmi nabízelo možnost setkávání a výměny zkušeností, ale bylo by také místem konání různých osvětových aktivit, jako např. přednášek, kurzů, workshopů apod. S tím souvisí i možnost navázání nových kontaktů pro převážně matky na mateřské dovolené, omezení pocitu sociální izolace, a tím i zlepšení jejich rodinné pohody. Cílem opatření je vytipování a nalezení vhodných
prostor, vybavení, materiální a formální zajištění provozu a následné zahájení aktivit rodinného centra v Moravském Krumlově.

Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
X

Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

X

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

X

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

X

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

X

Dítě školního věku

Společně pro všechny životní fáze

Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Mgr. Květoslava Kotková – členka zastupitelstva
města, zástupce ředitele ZŠ

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

JUDr. Věra Bártová, vedoucí odboru sociálních
věcí

Časový plán projektu

Začátek

2016

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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FORMULÁŘ
Opatření č. 2
Krátký název opatření
Vytvoření Family Pointu v budově městského úřadu
Strategické zaměření – cíle opatření
Vytvoření služby a místa pro rodiny k umožnění péče o děti ve veřejném prostoru
Krátký popis opatření
Family Point v budově Městského úřadu má vytvořit prostor a službu pro rodiče, prarodiče a
jiné osoby pečující o dítě, která umožní pečovat o dítě ve veřejném prostoru, např. při vyřizování na úřadech, nakupování apod. Jedná se o místo, kde lze dítě nakojit, nakrmit, přebalit,
ale také získat kontakty na různé prorodinné organizace poskytující služby, poradenství apod.
Cílem opatření je stavební úprava vhodných prostor, vybavení a následné materiální a formální zajištění a zahájení provozu Family Pointu v Moravském Krumlově.
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
X

Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

X

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

X

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku

Společně pro všechny životní fáze

Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Jana Chmelková – zástupce rodičů

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Mgr. Zdeněk Juránek, místostarosta města

Časový plán projektu

Začátek

2017

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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FORMULÁŘ
Opatření č. 3
Krátký název opatření
Rozšíření zázemí pro workoutové aktivity
Strategické zaměření – cíle opatření
Strategickým cílem opatření je umožnit návštěvníkům rozšíření možností jejich venkovních
sportovních aktivit volně přístupných veřejnosti.
Krátký popis opatření
V rámci realizace opatření bude rozšířené zázemí pro workoutové aktivity, které prohloubí
možnosti využívání venkovního veřejného prostoru pro stávající i nové uživatele. Bude vybudována kondiční tréninková trasa, která bude doplňovat workoutové hřiště. Trasa v sobě
kombinuje běžecký okruh se stanovišti určenými pro jednotlivé cviky zaměřené na posílení
různých tělesných partií. Koncept tréninkové trasy je v souladu s moderními trendy kondičního cvičení. Trasa umožňuje volbu více obtížností i individuální přizpůsobení jedinci. Na vyznačené trase běžeckého okruhu jsou umístěny prvky určené pro vykonávání specifických cviků.
Tyto prvky jsou označovány jako stanoviště. U každého stanoviště bude umístěna tabulka,
kde je popsán způsob vykonávání cviku, zapojené svalové partie a jednotlivé úrovně obtížnosti. Návštěvník se mezi jednotlivými stanovišti přesunuje během.
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*

X

Těhotenství a narození dítěte

X

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

X

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

X

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku

Společně pro všechny životní fáze

Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Bc. Vojtěch Jelínek, zástupce mládeže

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Mgr. Zdeněk Juránek, místostarosta města

Časový plán projektu

Začátek

2017

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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FORMULÁŘ
Opatření č. 4
Krátký název opatření
Nová dětská hřiště
Strategické zaměření – cíle opatření
Rozšíření herních ploch na území Moravského Krumlova
Krátký popis opatření
Město plánuje realizovat nová a bezpečná dětská hřiště na území Moravského Krumlova, jejichž součástí budou dětské skluzavky, houpačky, prolézačky a jiné další vybavení dětských
hřišť včetně mobiliáře. V první fázi budou nové herní prvky umístěny v lokalitě Sídliště, nám.
Klášterní a Bří Čapků. Nová dětská hřiště budou sloužit zejména dětem předškolního a školního věku. Některé prvky (venkovní posilovací stroje) jsou určeny také pro mládež, maminky i
zástupce starší generace.
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

X

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

X

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

X

Dítě školního věku

Společně pro všechny životní fáze

Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Zjištěno z dotazníkového šetření

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Ing. Andrea Stejskalová, Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje

Časový plán projektu

Začátek

2016

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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FORMULÁŘ
Opatření č. 5
Krátký název opatření
Revitalizace zeleně a veřejných prostranství, květinová výzdoba města
Strategické zaměření – cíle opatření
Cílem opatření je zlepšení životního prostředí a květinové výzdoby města za aktivní účasti
občanů města
Krátký popis opatření
Město Moravský Krumlov plánuje celkovou revitalizaci zeleně a veřejného prostranství zejména v lokalitě sídliště. V rámci akce bude komplexně řešena revitalizace veřejné zeleně, veřejných prostranství, odpočinkových míst, zrušení či oprava stávajících pískovišť, odstranění starých herních prvků a mobiliáře, úpravy přilehlých chodníků a zpevněných ploch pro pěší,
komplexní řešení městského mobiliáře.
Možností bude zapojení občanů do květinové výzdoby za jejich aktivní účasti, např. dětí a žáků škol, občanů jednotlivých místních částí. Cílem je podpořit pěkné prostředí a současně výchovně působit myšlenkou, že chceme-li mít kolem sebe pěkné prostředí, musíme se o to
sami přičinit.
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku
Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

X

Společně pro všechny životní fáze

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Mgr. Jana Strieglerová, zástupce za oblasti
zdraví a podnikání

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Jiří Čemerka, ředitel p. o. Služby města Moravský Krumlov

Časový plán projektu

Začátek

2017

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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FORMULÁŘ
Opatření č. 6
Krátký název opatření
Zavedení tradice každoročních oslav Dne seniorů
Strategické zaměření – cíle opatření
Setkávaní seniorů všech místních a městských částí Moravského Krumlova
Krátký popis opatření
Jedná se o zavedení tradice oslav svátku seniorů, kdy město uspořádá setkání seniorů jednou
za rok, na které budou zváni senioři ze všech městských i místních částí města Moravský
Krumlov (Polánka, Rakšice a Rokytná). Termín tradičních oslav je spojen s Mezinárodním
dnem seniorů, tedy vždy kolem 1. října. Hlavním cílem akce, mimo kulturní zážitek, bude setkání zástupců města se seniory, zjištění jejich běžných problémů, potřeb a přání.
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

X

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku

Společně pro všechny životní fáze

Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Irena Kočí, vedoucí DPS

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Bořivoj Švéda, ředitel Městského kulturního
střediska

Časový plán projektu

Začátek

2016

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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FORMULÁŘ
Opatření č. 7
Krátký název opatření
Projekční příprava cyklostezky v okolí Moravského Krumlova
Strategické zaměření – cíle opatření
Jedná se o vytipování a zpracování projektové dokumentace pro vybudování cyklostezky
v rámci bezpečné dopravy
Krátký popis opatření
V rámci opatření bude vytipována trasa cyklostezky v okolí Moravského Krumlova, která by
spojovala město Moravský Krumlov s některou ze sousedních obcí, zpracování projektové
dokumentace, která bude podkladem pro územní a stavební řízení.
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku
Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

X

Společně pro všechny životní fáze

jen koordinace

jen iniciace

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Z dotazníkového šetření

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Mgr. Tomáš Třetina, starosta města

Časový plán projektu

Začátek

2016

Konec

jiná

2018

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.
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FORMULÁŘ
Opatření č. 8
Krátký název opatření
Pořádání přednášek pro seniory v rámci DDM
Strategické zaměření – cíle opatření
Cílem je seznámit seniory se situacemi, které jim mohou znepříjemnit život
Krátký popis opatření
Pod záštitou ZUŠ a DDM budou pořádány přednášky pro seniory, které budou zaměřeny na
bezpečnost, násilí a podvody. Přednáška bude vést odborník, který bude osloven pořádající
organizací. Součástí přednášek budou názorné příklady, jak se chránit. V rámci bezpečnosti
budou rozdány i bezpečnostní prvky. Přednášky se uskuteční v jednotlivých částech obce, aby
byla dostupnější pro seniory
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

X

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku

Společně pro všechny životní fáze

Příslušnost obce*
plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

jen koordinace

X

jen iniciace

jiná

Obsahová náplň seminářů, informovanost občanů o pořádaných akcích
Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Vladimíra Kočí, ředitelka ZUŠ a DDM Moravský
Krumlov

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Mgr. Hana Sobolová, zástupce ředitele, Dům
dětí a mládeže Moravský Krumlov

Časový plán projektu

Začátek

2016

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
audit familyfriendlycommunity – Dohoda o cílech
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FORMULÁŘ
Opatření č. 9
Krátký název opatření
Vytvoření nových webových stránek města
Strategické zaměření – cíle opatření
Cílem je vytvořit nové, přehlednější webové stránky města
Krátký popis opatření
Vytvoření nových webových stránek města, s novou a přehlednou strukturou, moderním
vzhledem a atraktivní grafikou. V rámci nového webu města je cílem postupné vytváření databáze kontaktů na dobrovolníky nabízející např. pomoc starším osobám, hlídání dětí, drobné
opravy v domácnosti apod. Součástí opatření je vytvoření přehledné databáze kontaktů na
jednotlivé spolky, organizace, kluby. Cílem je zvýšit dostupnost a využitelnost webových stránek města všem uživatelům, včetně osob se zvláštními potřebami.
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku
Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

X

Společně pro všechny životní fáze

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Mgr. Zdeněk Juránek

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Mgr. Zdeněk Juránek, místostarosta města

Časový plán projektu

Začátek

2016

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
audit familyfriendlycommunity – Dohoda o cílech
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FORMULÁŘ
Opatření č. 10
Krátký název opatření
Zavedení tradice každoročních oslav Dne rodin
Strategické zaměření – cíle opatření
Cílem je podpora rodinné akce nabízející rodinám příležitost ke společnému strávení volného
času a propagace kulturně-společenského dění v Moravském Krumlově
Krátký popis opatření
Každoroční pořádání akce u příležitosti oslav Mezinárodního dne rodin, který připadá na 15.5.,
je zaměřeno převážně na cílovou skupinu rodin s dětmi. Jedná se o zábavné rodinné odpoledne, které umožní rodinným příslušníkům aktivně strávit volný čas, upevnit citové vazby mezi
rodiči a dětmi a vzájemně se lépe poznat. Celá rodina se sejde a spolu stráví odpoledne. Pro
každou věkovou skupinu jsou zajištěny atrakce. Čas strávený spolu posílí mezigenerační
vztahy jednotlivých členů. Akce se bude konat v areálu zámeckého parku, kterým se město
může pochlubit a zviditelnit se tak v regionu i v celém Jihomoravském kraji.

Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku
Příslušnost obce*
plná
X částečné
Příslušnost obce - popis**

X

Společně pro všechny životní fáze

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Finanční a personální spoluúčast města a jeho příspěvkových organizací
Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Vladimíra Kočí, ředitelka ZUŠ a DDM Moravský
Krumlov

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Mgr. Hana Sobolová, zástupce ředitele a vedoucí
DDM

Časový plán projektu

Začátek

2016

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
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FORMULÁŘ
Opatření č. 11
Krátký název opatření
Úklid kolem řeky Rokytné a vybudování odpočinkových zón
Strategické zaměření – cíle opatření
Cílem opatření je zapojení škol, spolků a obyvatel do úklidu města
Krátký popis opatření
V rámci republikové akce „Ukliďme Česko“ zapojit co nejvíce obyvatel do úklidu města zejména v okolí řeky Rokytné, která je hojně navštěvovaným místem díky krásné přírodě a klidnému prostředí. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a místa plná odpadků a vybudování odpočinkových míst v této lokalitě.
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku
Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

X

Společně pro všechny životní fáze

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Mgr. Jana Strieglerová, zástupce pro oblasti
zdraví a podnikání

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Jiří Čemerka, ředitel p. o. Služby města Moravský Krumov

Časový plán projektu

Začátek

2017

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
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FORMULÁŘ
Opatření č. 12
Krátký název opatření
Revitalizace zámeckého parku
Strategické zaměření – cíle opatření
Cílem je provedení zdravotních a bezpečnostních řezů stromů, celková revitalizace zeleně
Krátký popis opatření
Vzhledem k tomu, že poslední revitalizace dřevin a zeleně proběhla v rámci celkové obnovy
zámeckého parku v Moravském Krumlově, je nezbytné provést novou inventarizaci dřevin a
následně jejich údržbu. Park díky systému pěších cest patří mezi příjemná místa pro procházky a odpočinek pro místní obyvatele i turisty. Nově se v zámeckém parku nachází discgolfové
hřiště, které se řadí mezi nejhezčí v České republice. Kouzelné prostředí, obtížnost a snadná
dostupnost výhozišť po celém parku vytváří výborné podmínky pro kvalitní hru a dělá hřiště
jedinečným.
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku
Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

X

Společně pro všechny životní fáze

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Mgr. Jana Strieglerová, zástupce pro oblasti
zdraví a podnikání

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Ing. Andrea Stejskalová, odbor regionálního
rozvoje, Městský úřad Moravský Krumlov

Časový plán projektu

Začátek

2017

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
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FORMULÁŘ
Opatření č. 13
Krátký název opatření
Zavedení rubriky v Moravskokrumlovských novinách pro místní kluby a spolky
Strategické zaměření – cíle opatření
Postupné seznámení občanů se všemi kluby a spolky na území Moravského Krumlova
Krátký popis opatření
Cílem opatření je zvýšení povědomí občanů Moravského Krumlova o existenci a činnosti všech
klubů a spolků působících na území města a blízkého okolí. Snahou je dát postupně prostor
jednotlivým klubům a spolkům k představení svých aktivit a poskytnout možnost občanům
k aktivnímu zapojení a využití příležitostí, které spolková činnost nabízí. Představování by
mělo formu rubriky či okénka v každém čísle Moravskokrumlovských novin. To by se věnovalo
vždy jednomu klubu či spolku s možností představit osoby, aktivity, kontakty a další informace spojené s jejich činností.

Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku
Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

X

Společně pro všechny životní fáze

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Ing. Martin Procházka, člen zastupitelstva města

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Mgr. Vladimíra Šulcová, koordinátor rodinné
politiky

Časový plán projektu

Začátek

2017

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
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FORMULÁŘ
Opatření č. 14
Krátký název opatření
Výstavba chodníku do lokality Kačenka
Strategické zaměření – cíle opatření
Cílem je vytvoření chodníku pro bezpečnost chodců, zejména mladých lidí
Krátký popis opatření
Jedná se o výstavbu chybějícího chodníku do místní části Na Kačence, kde se nachází zahrádkářská kolonie, několik rodinných domů a hlavně diskotéka, kam pravidelně každý týden putuje mládež za zábavou. V současné době se jedná o nebezpečné místo pro chodce po silnici
II. třídy, která je hodně frekventovaná. Bezpečný chodník je pro zástupce města jednou
z priorit. Výstavba chodníku bude hrazena z městského rozpočtu.
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku
Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

X

Společně pro všechny životní fáze

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Z dotazníkového šetření

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Mgr. Tomáš Třetina, starosta města

Časový plán projektu

Začátek

2016

Konec

2018

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

*
**

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
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FORMULÁŘ
Opatření č. 15
Krátký název opatření
Pravidelné setkávání v rámci rodinné politiky města
Strategické zaměření – cíle opatření
Cílem je zavést pravidelná setkání zástupců všech subjektů, jejichž činnost se dotýká rodin
v Moravském Krumlově, s možností účasti občanů
Krátký popis opatření
V červenci 2015 vznikla na Městském úřadě Moravský Krumlov samostatná pracovní pozice
koordinátor rodinné politiky města. Jako impuls k rozvoji rodinné politiky se město zapojilo do
auditu familyfriendlycommunity, který přinesl potřebu zapojit všechny subjekty veřejného života, které mají s prorodinnými aktivitami něco společného. V tomto trendu setkávání a koordinace činností má město v plánu pokračovat. Cílem je spolupráce subjektů, koordinace činností, šíření povědomí o aktivitách a nabídce jednotlivých subjektů. Do budoucna je v plánu
rozvíjení prorodinných aktivit, naplňování přijatých opatření v rámci auditu familyfriendlycommunity a vytváření nových možností. Pravidelné setkávání mají být také možností pro
občany se zapojit a vyjádřit své názory a návrhy. Komunikace mezi lidmi, mezi občany a vedením města, přijetí města jako místa, pro které chtějí občané něco udělat a sami se zapojit,
příjemné chování a dobré mezilidské vztahy – to jsou cíle, na kterých je potřeba dlouhodobě
pracovat. Výše uvedená setkání jsou plánována minimálně 2x ročně.
Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Mladý člověk v procesu vzdělávání

Rodina s kojencem

Období po aktivním rodičovství

Malé dítě do tří let

Senioři/ky

Dítě v mateřské škole

Lidé se zvláštními potřebami

Dítě školního věku
Příslušnost obce*
X plná
částečné
Příslušnost obce - popis**

X

Společně pro všechny životní fáze

jen koordinace

jen iniciace

jiná

Iniciátor (kdo s tím přišel) ***

Mgr. Vladimíra Šulcová, koordinátor rodinné
politiky města

Osoba odpovědná za audit (za opatření)

Mgr. Vladimíra Šulcová, koordinátor rodinné
politiky města

Časový plán projektu

Začátek

2016

Konec

2019

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:
*
**

Zastupitelstvo města dne 12. 9. 2016

Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo
„jiná“
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*** Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Jménem
Města/městyse/obce

Moravský Krumlov
(Místo, datum)

Mgr. Tomáš Třetina
(Starosta)

(Podpis, razítko)

Familie & Beruf Management GmbH
audit familyfriendlycommunity – Dohoda o cílech

Strana 18 z 18

