V naší obci vycházíme vstříc všem generacím. Jsme totiž obec přátelská celé rodině,
kde žijí děti a jejich rodiče, ale také prarodiče, kteří často potřebují naši zvýšenou péči.
Pořádáme akce pro děti, rodiče, seniory i celé rodiny, máme v obci bezpečné přechody
a bezbariérové přístupy do obchodů a na úřady, podporujeme prorodinné organizace
a volnočasové aktivity a snažíme se tak vytvářet prostředí přátelské celé rodině.

Máme proto předpoklady přihlásit se do soutěže Obec přátelská rodině!
Stačí vyplnit přihlášku a do 31. 7. 2009 ji zaslat na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Můžeme vyhrát nárok na neinvestiční dotaci na podporu rodiny, zvýšit kvalitu života
a spokojenost svých občanů a podpořit medializaci naší obce.
A především můžeme získat titul Obec přátelská rodině!

Celostátní soutěž Obec přátelská rodině usiluje o podporu prostředí přátelského rodině v českých obcích.
Iniciuje a hodnotí stávající i plánovaná prorodinná opatření a aktivity, které podporují místní rodiny.
Vyhlašovatelem soutěže je, stejně jako v loňském roce, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR.
Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce ČR (s výjimkou obcí, které se v soutěži Obec přátelská rodině 2008
umístily na prvním místě a získaly nárok na neinvestiční dotaci na podporu rodiny).
V případě statutárních měst mohou soutěžit pouze městské části či obvody.
Soutěží se v šesti velikostních kategoriích dle počtu obyvatel. Soutěžní formuláře odevzdané obcemi
do 31. 7. 2009 s razítkem a podpisem starosty/ky budou vyhodnoceny hodnotícím týmem složeným ze zástupců
Ministerstva práce a sociálních věcí, Stálé komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Asociace center
pro rodinu, Sítě mateřských center v ČR a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.
Výběrová komise vybere na základě návrhů hodnotícího týmu několik nejlepších obcí v každé z šesti kategorií,
které budou poté hodnotícím týmem navštíveny. Následně předloží Výběrová komise na základě referencí hodnotícího
týmu ministrovi práce a sociálních věcí návrh celostátního vítěze v každé z šesti velikostních kategorií a návrh na obsazení
druhého a třetího místa. Tyto vítězné obce umístněné na prvním, druhém nebo třetím místě v každé kategorii získají pro
rok 2010 nárok na poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu prorodinných aktivit na místní
úrovni, která jim bude vyplacena na základě předložení dotační žádosti.
Vyhlášení vítězů a předání diplomů a příslibů dotace se uskuteční v listopadu 2009.
O vítězných obcích bude, stejně jako v loňském roce, natočen dokumentární ﬁlm.

Více informací naleznete na www.obecpratelskarodine.cz.
Finanční odměna v podobě neinvestiční dotace
velikostní kategorie

1. místo

2. místo

3. místo

1.

do 500 obyvatel

170 000 Kč

100 000 Kč

60 000 Kč

2.

501 – 2 000 obyvatel

350 000 Kč

200 000 Kč

120 000 Kč

3.

2 001 – 5 000 obyvatel

500 000 Kč

320 000 Kč

180 000 Kč

4.

5 001 – 10 000 obyvatel

670 000 Kč

400 000 Kč

250 000 Kč

5.

10 001 – 50 000 obyvatel

850 000 Kč

500 000 Kč

330 000 Kč

6.

50 001 a více obyvatel

1 000 000 Kč

600 000 Kč

400 000 Kč

