Informace z auditu familyfriendlycommunity
Po krátké odmlce v zářijovém vydání Moravskokrumlovských novin bych Vás ráda opět informovala o
novinkách v rámci auditu familyfriendlycommunity. Naposledy jsem v dvojčísle červenec – srpen
psala o posledním pracovním setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23.6.2016. Tento červnový
„plánovací“ workshop byl posledním společným pracovním setkáním v rámci auditu. Na základě
návrhů členů projektové skupiny a výsledků dotazníkového šetření mezi občany se zde podařila najít
taková konkrétní opatření, která by mohla mít pozitivní vliv na život rodin v Moravském Krumlově.
V průběhu léta byla tato „pracovní“ opatření zformulována a zpracována tak, aby mohla být
podkladem pro další jednání. K tomu, aby mohla být tato fáze auditu familyfriendlycommunity
úspěšně ukončena, bylo potřeba, aby navržená opatření schválilo Zastupitelstvo města Moravský
Krumlov. Jsem velmi ráda, že se tak stalo. V pondělí 12.9.2016 na 14. zasedání Zastupitelstva města
Moravský Krumlov bylo schváleno všech 15 navržených opatření. Tímto děkuji všem členům
Zastupitelstva města Moravský Krumlov za podporu.
Jedná se o tato pro-rodinná opatření :
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Zahájení aktivit vedoucích ke zřízení rodinného centra
Vytvoření Family Pointu v budově městského úřadu
Rozšíření zázemí pro workoutové aktivity
Nová dětská hřiště
Revitalizace zeleně a veřejných prostranství, květinová výzdoba města
Zavedení tradice každoročních oslav Dne seniorů
Projekční příprava cyklostezky v okolí Moravského Krumlova
Pořádání přednášek pro seniory v rámci DDM
Vytvoření nových webových stránek města
Zavedení tradice každoročních oslav Dne rodin
Úklid kolem řeky Rokytné a vybudování odpočinkových zón
Revitalizace zámeckého parku
Zavedení rubriky v Moravskokrumlovských novinách pro místní kluby a spolky
Výstavba chodníku do lokality Kačenka
Pravidelné setkávání v rámci rodinné politiky města

Veškerá tato pro-rodinná opatření jsou podrobně popsána v dokumentu Dohoda o cílech, který je
zveřejněn na webu města pod odkazem audit familyfriendlycommunity. Většina těchto opatření má
být zrealizována v průběhu tří let.
Ze strany města Moravský Krumlov je nyní audit familyfriendlycommunity v této fázi dokončen a
zdokumentován, veškeré podklady byly předány prostřednictvím Jihomoravského kraje a Národního
centra pro rodinu v Brně hodnotiteli. Vše se zvládlo v průběhu předepsaných devíti měsíců, jak
vyžadovala směrnice auditu familyfriendlycommunity. V průběhu měsíce října má město Moravský
Krumlov osobně navštívit hodnotitel, provedený proces posoudit a zhodnotit, zda jsme family
friendly community neboli obec přátelská k rodinám. O výsledku Vás budu informovat v některém z
nejbližších vydání MK novin.
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