Informace z auditu familyfriendlycommunity
V pondělí 23.5.2016 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravském Krumlově uskutečnilo
další pracovní setkání v rámci auditu familyfriendlycommunity. Tentokrát bylo hlavním bodem
programu projednání návrhů zúčastněných na budoucí pro-rodinná opatření. Jednání se zúčastnilo
celkem 24 osob, zastupujících různé oblasti veřejného života i různé životní fáze. Zúčastnili se
zástupci školských a volnočasových zařízení, kulturního střediska, městské policie, vedoucí odborů
školství, regionálního rozvoje, sociálních věcí a životního prostředí, někteří členové zastupitelstva
města, zástupce rodičů, seniorů, zástupci z oblasti zdraví, podnikání, spolkové činnosti.
Místostarosta města Zdeněk Juránek zahájil jednání a přivítal opět milého hosta, pana Jana Zajíčka,
který je přiděleným poradcem pro Moravský Krumlov v rámci auditu familyfriendlycommunity. Pan
Zajíček se opět ujal moderování celého setkání a stejně jako minule dokázal navodit příjemnou
atmosféru a podtrhnout tím myšlenku celého auditu – komunikovat, naslouchat.
Poté jsme krátce zrekapitulovali vývoj od minulého předvelikonočního workshopu. V průběhu této
doby proběhlo dotazníkové šetření mezi občany, jehož cílem bylo zjistit konkrétní návrhy na zlepšení
života rodin v Moravském Krumlově. Zde patří velké poděkování školám, a to od mateřské po střední,
neboť díky jejich spolupráci jsme mohli oslovit rodiče dětí a dát jim možnost vyjádřit své návrhy, ale
mohli jsme oslovit i děti samotné. Rodiče vyplňovali dotazník, starší děti psaly krátkou slohovou práci
a malé děti malovaly. Senioři mohli své náměty vyjádřit na besedě, která se konala 2.5.2016 v Domě
s pečovatelskou službou. I nadále se všichni občané mohou vyjádřit, dotazník i kontakty jsou
zveřejněny na webu města. Vyhodnocení a soupis návrhů občanů bude během měsíce června
zveřejněn na webu města v sekci audit familyfriendlycommunity.
V další části setkání dostali přítomní možnost přednést své návrhy. Ty budou následně zpracovány,
zařazeny k jednotlivým životním fázím a seřazeny podle priorit a realizovatelnosti. Na příštím
workshopu, který se bude konat 23.6.2016 již budou vybrána ta opatření, která budou předložena ke
schválení zastupitelstvu města a v případě schválení během tří let realizována. Mezi návrhy, které
zazněly, patří například zahájení aktivit vedoucích ke zřízení rodinného centra v Moravském
Krumlově, zavedení každoroční tradice oslav Dne rodin, poskytnutí možnosti k prezentaci místním
klubům a spolkům ve formě rubriky „Představujeme se…“ v Moravskokrumlovských novinách,
zavedení jednotného informačního portálu k evidování všech pro-rodinných akcí a aktivit
v Moravském Krumlově a blízkém okolí, vytvoření portálu k propojování dobrovolníků nabízejících
pomoc a těch, kteří ji potřebují (např. hlídání dětí, pomoc seniorům), úklid v okolí řeky Rokytné a
vytvoření zde míst k odpočinku (lavičky, ohniště), rozkvetlé náměstí – truhlíky za okny a květinová
výzdoba města za spolupráce občanů… Nápadů je mnoho a ne vše se podaří zrealizovat hned, ale i
malé kroky se počítají…
A na závěr a k zamyšlení bych dnes uvedla některé odpovědi středoškoláků na otázku z dotazníku „Co
byste sami mohli udělat pro lepší život rodin v Moravském Krumlově?“ Chovat se ohleduplně
k lidem a přírodě, udržovat pořádek, nezávidět, nepomlouvat, chovat se slušně, vážit si věcí a
osob…..
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