Informace z auditu familyfriendlycommunity
Ve čtvrtek 23.6.2016 se konal druhý workshop v rámci auditu familyfriendlycommunity. Současně se
jednalo o poslední pracovní setkání v rámci auditu. Workshop byl tzv. plánovací a jeho cílem bylo
navázat na poslední pracovní setkání, které se konalo přesně před měsícem, a to 23.5.2016.
Workshop již tradičně moderoval Jan Zajíček, poradce pro audit familyfriendlycommunity
v Moravském Krumlově. Velmi nás potěšilo, že pozvání na tento workshop přijala i paní Mgr. Petra
Michalová z Národního centra pro rodinu v Brně, které je pro audit familyfriendlycommunity
pověřenou partnerskou organizací a realizačním partnerem Jihomoravského kraje.
Tento červnový „plánovací“ workshop navázal na květnové setkání, kde došlo k vytvoření souhrnu
navrhovaných opatření, která vyústila z dotazníkového šetření a byla navržena projektovou skupinou.
Souhrn těchto opatření byl nyní rozřazen podle jednotlivých životních fází, případně doplněn.
Navržena byla tato opatření :
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zahájení aktivit vedoucích ke zřízení rodinného centra
vytvoření Family Pointu v budově městského úřadu
vytvoření dětských hřišť
Rekonstrukce stávajících pískovišť
vytvoření cyklostezky v okolí Moravského Krumlova
rozšíření workoutových prvků
zavedení tradice každoročních oslav Dne seniorů
pořádání přednášek pro seniory v rámci DDM (případně gymnázia)
vytvoření nových webových stránek města
zavedení tradice každoročních oslav Dne rodin
úklid kolem řeky Rokytné a vybudování odpočinkových zón
úprava a zvelebení horního zámeckého parku
zavedení rubriky v MK novinách k představení všech místních klubů a spolků
zapojení žáků do květinové výzdoby města
výstavba chodníku do lokality Kačenka
pravidelná setkávání v rámci rodinné politiky města

Veškerá navrhovaná opatření jsou prozatím označena pracovními názvy, nyní musí být nyní správně
zformulována a zpracována tak, aby se mohla stát podkladem pro jednání rady města a
zastupitelstva. Na zářijovém zasedání zastupitelstva dojde k projednání a doufejme i ke schválení
většiny těchto navrhovaných opatření.
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