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r NehodÍclse škňněte'

A. zAŘizENí A sLUŽBY PRo RoD|NY,
A. í

Typ a početobecních(obcízřizovaných)zařízeníve Vašíobci/městské
části' poskytujícichs|užbypro rodinu, věetně služeb péčeo děti' a
pro.rodinnéaktivity(např. mateřskéško|y'základníško|y,
realizujících
DDM, mateřská centra apod.).Uved'tepodrobnosti o vytíženostizařízení,
poptávce po s|uŽbáGh,nák|adechobce spojenýchs provozemdaného
zařizeni a|d.
Názevzařízeni

Počet

mateřskáško|a
ško|níjíde|na
zák|adniško|y
městskýdůmdětía m|ádeŽe
městské
ku|turní
středisko
centrumsociá|ních
s|uŽeb

1
1
2
1
1
1

Í\tozařizeni
PO.
PO
PO
PO
PO
PO

mateřskáško|a- kapacita150 dětízcela nap|něna.
Učite|ky
s dětmipracují
pod|eško|ního
programu,.Hrou
Vzdě|áVacího
a pohybemke zdravi''Dětimaji
jazyk'
pracovat
( anglický
moŽnost
V široké
nabídce
kroužků
a da|ších
činnosti
předp|avecký
saunaa rehabi|itační
cvičení'
výcvik'keramickádí|naa spousta
da|šich
PříspěVek
na pÍovoz
V roce2009čini|
940-000'-Kě.
aktivit)jídelna
jide|ny
je
ško|ní
kapacita
1''í00stráVníků'
naplněnostV|oňském
roce 970 strávníkůskolníjíde|na
dětíz mateřské
zajišťuje
stravování
ško!y'
jíde|na
gymnázia
zák|adních
škoIa
Kojetín'V
dop|ňkové
činnosti
nabízí
ško|ní
pedagogičtí
pracovnici
stravováni
cizimstráVníkům,
mezikterépatřídůchodci'
ško|a da|šistÍáVnici
z řad občanů
městanebozaměstnanci
firemVe městě.
skolníjíde|nanabízídenně strávníkům
moŽnostVýběruze dvou jídel'
Příspěvek
na provozčini|
675.000.-Kě.
z á k l a d n í š k o | yk_a p a c i t a7 1 0 ž á k ů .V | o ň s k érm
o c en á V š t ě V n o6s3t0Ž á k ů ;
_ kapacita140 dětí_ nap|něnost
2 školní
druŽiny( součástzák|adnichško|)
127 děti' Ško|ypečují
takéo Žáky se speciá|nimipotřebamia o děti ze
znevýhodněného
sociá|nihopÍostředi;
VěnujíVe|koupozornostinformačněkomunikačnim
dovednostem
žáků( moŽnostnáVštěVy
speciá|nichučebeni
rodiči_ mimo dobu ško|niho
Vyučování).
Ško|ypořáda]ij řadu zájmových
jarmarky,ŽiV'ýBetlém'dny otevřenýchdveří,
aktivitpro veřejnost_ Vánoční
sportovní
na provozobouško|čini|
2'382'000'-Kě.
akce.PříspěVek
městskýdůmdětía m|ádeže- V loňském
roce docháze|oce|kem537 děti
na pravide|nou
zájmovoučinnostdo 40 zájmovýchútvarů,
na 6 táborech
MěDDM se Vystřída|o
205 dětí'MěDDM poskytujepestrounabídkučinnosti
především
širokéVeřejnosti,
dětem'žákům'studentům
a rodináms dětmi'
prácis dětmi
Pracovnici|V]ěDD|\4
Věnují
značnou
částsvéhočasuindividuální
jak
a m|ádeŽi'
Věnu.jí
se
dětemta|entovaným'
tak dětem,kterémajíspeciálni
záiem čikoníčka
a dětemhandicapovanÝm.
V Drůbéhu
celéhorokuMěDD|\i|
pro rodinujsou míněnys|užby
s|užbaml
k pÍevenci
Vyloučeni
rodičú
sociá|ního
sma|ýmidětmi'
partnerských
s užbyke zvyšování
rodičovských
kompetencla k posj|ovánÍ
a manŽe|ských
vztahů'
s|uŽbypéčeo děti, poradenství
V ob|astis|aděnípÍacovních
a rodinnýchro|ía s|užbyna podpoÍU
péče'
rodinV systému
náhradní
rodlnné

nabízínáVŠtěVu
klubovny,
Pc s internetem'
stolnítenisa řadu da|ších
aktivit'
PříspěVek
na provozčini|450.000,Kč.
městské ku|turnístředisko včetněměstskéknihovny- pořádá akce pro
pro ško|ya děti,festiva|y'
dospělé,
k|ubové
večery,
Výstavy'expozicemuzea'
kurzy, zájmouésoubory' zájezdy, akce městské knihovny ( přednášky'
besedy'dny otevřených
dveří..')_ za loňskýrok to by|o298 akcís ceIkovou
náVštěVností
51'818náVštěVníků.
představení
Ve|kýzájemje o divade|ní
pro
dětive Volnédny,kojetínské
přeh|ídku
hody,kojetínské
kuIturní
|éto,
divadelní
amatérských
divade|či o besedypro dětiV městskéknihovně.PříspěVek
na
provozčini|
4'261'000'-Kč.
centrum sociá|ních sIužeb ' poskytujepomoc a podporuseniorům'
zdravotněpostiŽenýmoběanůma stejně tak i rodinám sdětmi V jejich
nepříznivé
sociá|nísituacitako\^ým
způsobem,
aby by|zachoVánjejichběŽný
zpúsobživota.Rea|izujeprojekt,'Prevencepřed sociálníizolacíseniorůa
zdravotněpostiŽenýchobčanů''
a zapojujedo V|astníchaktivitděti ze
znevýhodněného
prostředí'Kapacitaposkytovaných
sociá|ního
sluŽeb11o
je o poskytované
k|ientůje nap|něna'ze stranyk|ientů
s|užbystá|eVe|ký
zájem. PříspěVek
na provozčini|
2.050'000,*Kč'
A' 2

Typ' početa způsobpodporyzařízení,
ktéráposkytujís|uŽbypro rodinu,
pro-rodinné
aktivity,vo|nočasové
aktivitypro děti a m|ádežatd.a nejsou
zřizoýány obcí (mateřská a rodičovská centra, NNo, zájmová sdruŽení
atd.),ze stranyVašiobce/městské
části'
charitaKojetín
: '1) Důmsv. Joseía- centrumdenníchs|užeb
proseniory
půjěovnou
pomůcek
zdravotnických
2) charitníošetřovatelská
sIuŽba

.

A.3

3) Azy|ovýdůmpro matkys dětmiV tísni
4) Rodinnýk|ubMaria
N'4ěstoKojetínposkytujekaŽdoročně ze svého rozpoětu charitě Kojetín
dotaci na provozVýše uvedenýchzařizení.stejně tak kaŽdoroěněposkytuje
dotace na činnostsportovnicha zéimouýchorganizacíVe městě' pracujícím
- oddí|
s dětmia m|ádeží;1)
ZŠS|adovní
Kojetín
stolního
tenisu
2) TJ Sokol Kovalovice
3) PionýrskáskupinaKojetín
4) sbor dobrovoIných
hasičů
Kojetín
5) TJ soko|Kojetín
6) Kanoistika
Kojetín
7) TJ s|avojKojetín
8) Hokejo\^ý
k|ubJamajkaKojetín
9) JunákKojetín
lnovativ-ní
způsobypodporya rozvojeslužebpéčeo děti (specia|izované
Ms a zs' dětskékoutky'mikrojes|ea dalšízpůsobypéčeo děti atd.)ve
Vašíobci/městskéčásti
Při záktadníŠko|esv. Čechaje již něko|ik|et zřizována prip|avná lřida _
ško|ička,
která připravujeděti ze znevýhodněného
sociá|nihoprostředína
,|
Vstupdo ' třídy'od 1. třídyjsou na tétoškoletakéasistenti'kteřípomáhají

s|abším
žákům
V průběhu
Vyuěování.
stejnětak pracujíasistentii V mateřské
škoIe'
Při charitěKojetín
vyvíjí
svoučinnost
RodinnýklubMaria,ježje zaměřenna
práci sdétmize znevýhodněného
prostřenía na práci s těmito
sociá|ního
rodinami.
K|ubmaminekje zřízenpři MěDDMjiŽtřetímrokema zájemo jehoěinnostze
stranymaminekstá|eVzrůstá.
pobytů
|\4ěstský
důmdětía mládeŽeje organizátorem
tradičních
spo|ečných
pochodůpro rodičes
rodičů
a détína horách,táborechnebo turistických
dětmi'
TJ sokol KojetínrovněŽpořádá kaŽdoroěnět1ýdenní
tábory pro rodičea děti,
dále pak turistické
a |yžařské
zájezdy'
_ sbor dobrovo|ných
Místní
částPopůVky
hasičů,
kteý je v tétomístní
části
městagarantemvšechakcípořádanýchpro děti a.jejichrodiěe_od zimních
spoňůna VíceúčeIovém
hřištipřes sportovnísoutěŽea k|áníV průběhu
jarních,|etních
a podzimních
měsíců,
dětskýchdnůapod'
A.4

'

A.5

způsob podpory a pomoci seniorúmve Vaší obci/městskéčásti ve
smysIumezigeneračního
soužití
Město Kojetín má zřizenou příspěVkovouorganizaci' která poskytuje
pečovate|skou
ambuIantní
sIužbuV domácnostechseniorůa zdraVotně
postižených
oběanůa mimoto takéVe 4 domechs pečovatelskou
sluŽbou'
centrum sociá|ních s|uŽeb mimo poskytovánípečovate|ské
sluŽby
zabezpečujeaktivizační
činnostipro seniory a do těchto činností
isou
zapojovány jak děti z mateřskéško|y'tak i děti ze zájmových krouŽků
městského
domudětía mládeŽe'základníumě|ecké
ško|yčidětise sociálně
prostředí'Město KojetínV roce 2005 rea|izova|o
projekt,
znevýhodněného
V rámci kterého byly u domů s pečovate|skou
s|uŽbou vybudovány
odpočinkovézóny _ altánky a zahÍádky,kde mohou obyvate|édomů
s pečovatelskou
s|užbou
tráVitVo|nýěas' a|etakése zde setkávats m|adými
při
|idmia dětmi různých
akcích_ např' Letnís|avnosti,
Pochodod a|tánku
ka|tánku'spojenýs Výstavkoudětskýchkreseb,soutěŽ V kuŽelkáchapod'
Dá|ena domechs pečovateIskou
službou
by|yvybudoVány
internetové
koutky,
kde majísenioři a zdravotněpostiŽení
moŽnostučitse práci na Pc' za
pomociodborného
Vydatné
Vedeníi dětí,kteřítěchtoprostork zdokona|ování
prácena Pc takéhojněvyužíVají'
zna|osti
Na jednom z domůs pečovate|skou
s|uŽbouje vybudovánavíceúče|ová
jak
pro setkáVánístaÚch a zdravotněpostiŽených
k|ubovna,která slouŽí
občanů,tak pro VzájemnásetkáVáníseniorůa dětíze znevýhodněného
prostředí nad spo|eónýmipracemi_ pečeníVeIikonočního
sociá|ního
a
vánočniho
cukroví,
výroboupřáníček
činadturnajiVe
sto|ních
hrách'
převáŽněděti
U charityKojetín
]e zřízenRodinnýk|ubMaria,kde se setkáVají
z rómskýchrodin a pod odbornýmVedenímasistentůse Věnujíjednak
je
přípravědo ško|y'a|e také bohatézájmovéčinnosti'Práce asistentů
proně takéVo|nočasové
zaměřenana ce|érodinya připravuje
aktivity
'
způsob zajištěnía frekvencedopravy do obchodů,na úřady'do prorodinnýchorganizacíapod.ve vašíobci/městské
části/nebo dopravado
pro-rodinné
obce, kde se nachází obchody' úřady,
organizace apod.
prvkysystému.
Uved'te.'prorodinné''

MěstoKojetínmá cca 6.500obyvate|
a neníco do roz|ohymoc Ve|iké'takŽe
neni třeba dostupnostV rámci města řešitměstskouhromadnoudopravou'
je na územíměsta'Dostupnost
Většinainstitucí
je v rámci měsla dobrá'Do
Přerova ( obec s Íozšířenou
působností)
i do olomouce( krajskéměsto)je
dopravníspojení'jak v|akové'
tak autobusové'
Ve|midobré'Pro občanyse
zdraVotnimpostiŽením
nebo pro staréobčanynabízícentrum sociá|ních
sluŽeb dovoz speciá|něupravenýmvozid|em. ať uŽ k |ékaři,kvyřizení
soukromýchzá|ežitostí
nebo na společenské
a ku|turní
akce' V případě
dojíždění
dětí do speciá|ních
ško|,poskýuje město Kojetíntěmtorodinárn,na
zák|aděpodanýchŽádostí,finančnípříspěvekna tuto dopravu'stejně tak
městoposkytujepřispěvekorganizacím
mimoúzemíměsta'kterénavštěVuji
našizdravotněpostiŽení
občané'
Dopravcepostupněobměňujevozovýpark_ autobusy vhodnék přepravé
vozíěkářů'mamineks kočárkyapod. cca 50% autobusůje bezbariéro\^ých'
|Vlěsto
nemáv|astní
MHD'
Poěet obecníchdětskýchhřišt',parkůa datšíchp|ochs|oužících
pro děti
a rodiny s dětmi ve Vašíobci/městskéěásti. Uved'te podrobnostio
výměře, bezpéčnosti,koncepci rozvoie atdpostupné
MěstoKojetín
budujena svémúzemibezpečné
odpočinkové
zóny.
V roce2001 by|Ve městěvybudovánsportovní
areá|u Gymnázia,kteÚ má 2
VíceúčeIoVá
hřiště,umě|ýpovrch'cviěnouhorolezeckou
stěnu,U.rampy,šatny
a sociá|ní zázemi. v Íoce 2006 by|o otevřeno nově zrekonstruovane
koupa|išté'
By|y Vyměněnyvšechny3 bazény,nechybízde tobogán,
skluzavkaani da|šíVodnímenus. Vareálu jsou také speciá|nítravnaté
koberce,upravené
je také
šatny,sociá|ní
zázemía bufet'V areá|ukoupa|iště
jak
minigolfové
hřjště,kterémohou VyuŽíVat náVštěVníci
koupaliště'tak
členové
k|ubuminigo|fu'
V roce 2007 by|ovybudovánou mateřskéško|ynovéhřjštěs hracímiprvky,
kteréslouŽínejenpropotřebydětíz mateřské
ško|y,
a|evyuŽivajíje
i maminky
s dětmina mateřské
a rodičovské
dovo|ené
z K|ubumaminekoři MěDDM či
ško|nídruŽinypo dohodés ředitelkoumateřskéško|y,která zabezpečuje
doh|ednadprovozemhřištěirea|izacizákonnýchproh|ídek
a revizíhřiště.
V roce 2008 by|yvybudoványna síd|išti
sever 2 hřiště- jedno pro míčové
hry
prvků'
a druhéproděti- se spoustouhracích
Všechna\^ýše
provoznimřádůma jsou na nich
uvedenázařízenípod|éhaji
prováděnypravideIné
proh|ídky'
bezpečnostní
Mimo uvedenázařízeníjsou V místníčástiPopůVkya Kova|ovice
travnatá
hřiště pro míčovéhry, kde se realizuje převáŽná část sportovnich a
prorodinnýchaktivit, pořádaných zájmovými organizacemitěchto místních
( sboremdobrovoIných
částí
hasiěůneboTJ soko|).
Ve městě jsou dva parky, kterés|ouŽíobyvate|ům
města k re|axacia
odpočinku'
o jejichúpravu
se staráfirmaTechnisKojetinspo|'s r'o.,kteráje
péčeo obecnímajetek.
zřizena městemza úče|em

B. PRIMAPODPORA RODIN
B. í

Zpúsob příméfinančnípodpory rodinám s dětmi (např. při narození
díGte,s|evy na svoz komuná|nihoodpadu atd.) ve Vaši obci/městské
části
Město Kojetin poskytuje přimou finančnípodporu pouze
rodinám
převáŽně
s handicapovanými
dětmia to
na zajištění
dopravydo speciá|nich
mateřskýchnebo zák|adníchško|'na pořízenípotřebnýchzdravotníchpomůcek
prostředkyVěnujeprostřednicfuím
apod.Da|ší
finanční
dotacípředevšímna
s dětmi a
činnosta rozvoj sportovnícha zájmovýchorganizací,pracu,iících
mládeŽí'

B.2

způsob podpory rodin v bytovéob|asti(o6ecni byty pro mladérodiny
apod.)ve Vašíobci/městské
části
V roce1998by|yměstemrea|izovány
na třech bytových
domechve s|adovní
předp|aceného
získalobyd|ení
ulici půdní
Vestavby,
kde Íormou
nájemného
20 mladýchÍodin.DalšimipůdnimiVestavbami
na bytovýchdomechv u|ici
J.Peštukya sv.ČechaVznik|ov roce 2000 celkem 12 novýchbytů.Jde o
nájemníků
má dnes jiŽ
menší,tzv' startovacíbyty, kdy většinapůVodních
V|astní
bydlenía h^o býy jsou přidě|ovány
dá|e do pronájmupředevším
mIadým
Iidema mIadýmrodinám.
V rámcistrategierozvojeMikroregionu
středníHaná,jehoŽě|enemje Město
podmínek
Kojetin,je Vob|astiopatření''Byd|ení,.
dána prioritana Vytváření
pro VýstavbuRD' infrastruktury
pro výstavbuRD, modernizacistáVajícího
fondu' Na zák|aděVýšeuvedenýchprioritby|av |etech2006 _
bytového
2010 rea|izovanáindividuá|ní
Výstavba RD ve Dvořákověu|ici'kde by|a
nejprvevybudovánainfrastruktura
a nás|edněpozemkyodprodánypřevážně
m|adýmlidem' Postupnězde bylo vystavěno'í0 rodinnýchdomůpodle
koncepce zpracovanéměstem. Město nadá|e pokračujeVe vytvářeni
potřebnéinfrastruktury
a podmineka individuá|ní
VýstavbuRD, stejnějako
V postupnémodernizacisvého bytovéhofondu a to V záVis|ostina výši
pÍostředků'
kterémá k dispozici'
finančních

B' 3 s|evy pro rodiny v obecníchzařízeních(provozovanýchobcí či ve
v|astnictvi obce, a|e provozovaných jiným subjektem) ve Vaši
obci/městskéčásti (rodinnévstupné,zapojenído systémurodinných
pasů'pokudisou v krajizavédenyatd.}.

V rámci olomouckéhokraje maji rodinymoŽnost zapojitse do systému
rodinných pasů' Město Kojetín prostřednicfuímsvých příspěvkových
organizacístanovujetakovéVstupnéna kulturni,spo|ečenské
či sportovní
jak pro rodinys dětmi'tak
akce nebodo zájmovýchkrouŽků'
aby by|oúnosné
jsou poskytovány
pro seniorya zdravotněpostiŽené.
S|eVyna Vstupném
na
koupa|išti
dětema seniorům,
zTP - děti do 1 roku majíVstupna koupa|iště
je prodětistanovenregistrační
pop|atekVe
zdarma'V Městskéknjhovně
Výši
pop|atek
50'_Kč/rok,
v místní
částiPopůVky
a Kova|ovice
ěiníregistrační
20,-Kč/rok'

c' BEzPEČNÉ
PRosTŘEDÍPRo RoDINY
c. 1

Bezbariérová veřEiná doprava přizpúsobená koěárkům - zda ie
zavédenave Vašíobci/městskéčásti/ nebo do obc€ , kde se nachází
obchody' úřady, pro-rodinnéorganizace apod., a v jakém rozsahu
(uved'tepodil bezbariérovýchdopravníchprostředkú).
Ve méstéKojetíně nenízavedena městská doprava'Přeprava do oko|ních
veřejnýchdopravců.|V]ěsto
Kojetín
měst a obcíje reaIizovánaprostřednictvím
má uzavřenousm|ouvus firmouVeo|iaa.s' a FTL a.s. . DopravceVeolia
a's. má autobusy jiŽ p|ně bezbaliérové'
u firmy FTL a.s. ještěVětšina
poětuvedených
autobusů
takovouúpravunemá.Dá se řict,Že z ce|kového
spojůje 70%bezbariérových'

c.2

Bezbariérovépřístupy na úřady' do obecních zařizeni apod. - zda
existujíve Vašíobci/městskéčásti
přístupna Městskýúřad'Úřad práce'
Ve městě existujebezbariérový
zařízení,
lékáren,
ško|a
Domy s pečovate|skou
s|užbou,
do zdravotnických
ško|skýchzařízeni' do příspěvkovýchorganizacízřizoyanýchměstem nebo
do organizacíza|oženýchměstem.Bezbariérovýpřístupje takédo Většiny
p|ánu
obchodůa restauračních
zařÍzenive městě' V rámci Komunitního
ještě
jedná
postupně
nemají
s institucemi,
které
sociálníchs|uŽebměsto
přístupdo svýchbudov,o sjednánínápravynebo náhradniho
bezbariérový
( t|ačitko
řešení
k přivo|ání
s|užby)'

c' 3 Bezpečnéa bezbariérovépřechody (např. příčnéprahy, světe|né
VýstraŽnésystémy atd.) - iak je zajištěnajejich bezpeěnost ve Vaší
obci/městskéěásti
Město postupně upravujepřechody pro chodce na bezbariérové'
jiŽtaktoupraveno( Všeje odvis|é
od
v současné
doběje cca 50 %přechodů

výše finančníchpÍostředků,které má město na tuto oblast v rozpočtu
k dispozici).Na bezpečnost
dětína přechodechdoh|iŽí
V průběhu
ško|niho
roku u ško|Nlěstskápo|icie'speciá|níúpravupřechodůVšaknemá město
reaIizoVánU'
c.4

Da|šíinfrastrukturapřátelská rodinéve Vašíobci/městskéěásti
jistěpřispíVají
Ke z|epšení
kvalityŽivotaobčanů
da|ší
instituceve městě,ze
jmenovatzájmověuměleckou
kteÚchje moŽné
škoIu,
zák|adníško|una ulici
S|adovní'jeŽ je určenapro děti ze specifickýmipotřebami ve vzdě|ání,
Po|ik|inika_ Ve kterémajíordinace odborníi praktičtí
lékaři, pojišťovny,
rehabi|itace'
sauna'sVénezastupite|né
místomá Ve městéareá|soko|ovny,
jsou VyUŽíVána
jak hřištěpro Vo|ejba|
u kterého
a tenis,tak takésamotná
budova soko|ovnypro sportovničinnosti. sVé příznivcemajíVe městě i
vodníspoÍty_ předevšimkanoistika,
dračíIodě- dá se říct.Že dračí|odě
jsou ceIoměstskázá|eŽitost,neboťVětšina.podniků
Ve městě má sVé
posádky'

c.5

Druhy opatřeníproti negativnímvlivúmna děti a mládeŽ(ochranadětí
před aIkoho|ěm,drogami, tabákovými výrobky, pornografii apod')
zavédenýchvě Vaší obci/městskéěásti (koncepce, zapojeni obecni
policie,kontrolyatd.)
jako svůjporadní
Rada městazřídi|a
orgánKomisiprevencekrimina|ity,
jejím
předsedou
je Velitelměstské
policie.KomiseVeImiúzcespolupracuje
se VŠemi
ško|ami
a ško|skými
zařízeními
Ve městě's centremsociá|nichs|uŽeba to
předevšímzaměřenim na besedy a semináře. Komise ve spo|uprácj
s |\4ěstským
domem dětí a mládežepořádá kaŽdoročněce|oméstskou
akci
s názvem ',Bezpečné
město'.,v rámci kterése prezentují
jednot|ivé
s|oŽky
záchrannéhosystému( hasiči'poIicie,Vojáci'..),dá|e akce překraÓujicí
hranice města s názvem ',BěŽimeproti drogám'', ce|oměstskéakce 'Den
země''a ',Denstromu.'nově se městozapoji|odo ce|ostátni
akce,'Evropský
týdenmobi|ity..a
',Denbez aut..
Dá|e je na odborusociálníchvěci MěÚ zřízenooddělenisociá|něpráVní
ochranydětí' kterépracujes problémovými
rodinamia dětmi' stejnějako
terénnípracovník,ktenýmá na starosti romskou prob|ematiku.Pracovnice
sociá|něpráVníochranyceloročně
pracujese skupinkouprob|émových
děti a
vyvíjís nimi pravide|nou
činnostV prostorách,kteréby|yměstemktomuto
úče|u
vybudovány'o prázdninách pro Mo děti zřizuje město ve spo|uprac|
s Magistrátem
méstaPřerova tábor'kde se jim po dobujednohot\ýdne
věnují

odbornípracovníci'
kurátoři, ě|enové
městskéa státnípo|icie'věnUjící
se
prevencikriminality.
Pracovníciodboru sociá|níchvěcí ve spo|uprácis městskoupo|iciíprovádějí
namátkovékontro|yv restauračnich
zařízenich,v hernácha na ku|turních
akcíchVe městě, zaměřenéna dodrŽování
zákona o ochranědětí před
porušoVání
alkoho|em,dÍogamia tabákovýmiVýrobky.V připadě z,iištění
tohotozákona jsou s provini|civedenaspráVniřízeni- Pracovníciodboru
sociá|ních
věcí spo|upracují
v tétooblastiVe|miúzceisKrajským úřadem
oIomouckého
kraje'
programa na ško|áchpracují
preventivní
zák|adníško|yrea|izují
Minimální
prevence'
metodiciško|ní
Ve městěje od |oňského
rokuzřízenoPoradenské
centrumpro probtémy
se
záVisIostmi.

D.PRo-RoD|NNÁosVĚTA
D . í způsob poskytováníinformacio pro-rodinnýchaktivitácha opatřeních

ve Vašíobci/městskéčásti(mistnízpravodaj' rozhIas čiteIevize,interiret
atd.).
Informace o pro-rodinnýchaktivitách jsou zveřejňovány především
prostřednictvím
Webových
Kojetinského
zpraVodaje'
stránekměstaKojetina,
|etáků'p|akátů'
regionálního
tisku'regionálníhorozh|asového
a televizniho
VysíIání
a takézvacíchdopisů.

D. 2

ěástí- zda je
Etická výchovana ško|áchzřizovanýchVašíobcí/městskou
vyučovánaa na ktenýchško|ách
Etická Výchova je Vyučovánana všech školách v rámci schváleného
programu'
Vzdě|áVaciho

D' 3

Kurzy připravy na manželstvía na podporu a zvyšovánírodičovských
kompetenci,- zda' kým a v jakémrozsahujsou Ve Vašíobci/městské
částipořádány.

3 PodpoÍaku.zúzaměřenýchna přípravukživotuV partnerském
vztahua jejich
nebo manže|ském
posilovánÍ
ro|ea
rodičovských
zaměřenýchna připravuna výkonrodičovské
zkva|itňování'
čiprojektů
kompetencÍ(tj' k podpoře rodičovských
schopnostÍa dovednost|směřujícíchkjejich upevněnÍ,
a zkVaIitnění)'
DrohIoubenÍ

Výše uvedenékurzy Ve městě jsou organizoványcharitou Kojetínpro
klientkyRodinného
klubul,4aria
a Azylového
domua takév rámciVýukyna
Zák|adní
školeve sIadovní
uIici.
D.4

Vzdě|ávánírodičúna rodiěovskédovo|ené._ zda, kým a v jakém
rozsahuje ve Vašíobci/městské
částireaIizováno.
Při Městskémdomě děti a m|ádeŽepracujeKlub maminekna mateřské
a
rodičovské
dovo|ené,
kde majimaminkymoŽnostnejenspo|ečně
tráVitčas'
ale takése zdokona|ovat
V práci s Pc čiv jinýchzájmo\^ých
aktivitách'

D.5

zpúsob podpory prevence domáciho nási|í (informace, besedy,
poskytovánís|užebze strany vyško|ené
sociá|nípracovnice,podpora
zařizeníposkytuiicíchpomoc obětemdomácíhonási|íapod.)ze strany
Vašíobce/městské
části
proŽáky 6' _ 8' ti besedyna témaochranapřed
Zák|adniŠkolyzabezpeěují
domácímnási|im'stejnějako se toutoprob|ematikou
zabýváAzy|ovýdůma
přednáškách'spo|upracuji
centrumsociá|ních
při
s|uŽebna opakovaných
pracovníky
toms městskoupoIicií
a sociá|nimi
Magistrátu
městaPřerova.
Město Kojetinmá zřizenou V|astníKrizovouubytovacíjednotku,která s|ouŽí
takématkáms dětmiv krizovýchsituacích.
stejnousluŽbunabízíi charita
KojetínprostřednictvimAzy|ovéhodomu' kde je moŽnéubytovánípro 6
pracujíVyško|ené
mateks dětmi' V průběhu
ubytování
s k|ientkami
sociá|ní
pracovnice'
jejichnepříznivou
kterése snaŽipomocikIientkám
Vyřešit
situaci
je' jak se o sebea sVédětjV kritických
a naučit
situacichpostarat'
E. OSTATNi

E. 1 Typy pro-rodinnýchakcí pořádaných Vašíobcí/městskouěásti, příp.
frekvencepořádání(os|avyvýznamnýchdnú_ Dne matek, Dne rodin,
Dne seniorů,zapojenído Národniho týdne manže|ství,
spo|ečenské
pobyty,apod.)
udá|ostipro rodičea děti,prázdninové
Ve městě Kojetíněse koná každoročně
Ve|kémnoŽstvíkU|turních
a
jsou
spoIečenských
akcí,z těchnejvýznamnějších
to
;
Typ akce
Nedě|nídivadelnípředstavenipro děti

Frekvenceoořádánídanéakce
1/měsic

. Je lrčenopro rodiče
na mateřskéčirodičovské
dovo|ené.
kteřízačinajiuvaŽovato návratuna tÍh
práce' Vzdě|áVánírodičůna |VD/RDmůŽenapomocisnadnějšírnu
opětovnémuzapojeníse do
pracovnrno
procesu.

Den dětí_ Vítání
|éta
Den matek

E.2

l ltok
'l lrok

Den seniorů

'lhok

pochod
Brouěkový

1lÍok

Pá|eníčarodějnic

l lrok

Tábory pro rodičes dětmi

2lrok

ŠkoIní
akademie

4hok

LetníslaVnosti

2hok

Evropskýtýdenmobility

lltok

Sportovecroku

1/rok

Kojetinské
hody
Miku|ášská
besídka

1/rok
'llrok

RozsVěcování
Vánočniho
stromečku

l lrok

DotačnítituI podporujícípro-rodinnéorganizace _ zda Vé Vaší
obci/městskéčástiexistuie a jak jéobsahově Vymezen
:

Město poskytujedotace na činnost zájmovým organizacím'pracujícím
_ h|avním
je početdětíV organizacia Výs|edky
s dětmia s m|ádeŽí
kritériem
činnosti
E.3

setkávání představite|ů
Vašíobce/městskéčásti s rodiěi nebo jeiich
zástupci - zda jsou pořádána a jak často (pravide|násétkávání
představite|ů
obce s občanyk tématurodinnépo|itiky,použitíprincipu
komunitníhop|ánovánív obIastipodporyrodinyatd.)
p|ánování
Město Kojetínzahájilopřed 3 |etyproceskomunitního
sociálních
s|uŽeb' V rámci kteréhose zástupci města setkáVa|is občanyměsta nad
danouprob|ematikou.
Za účasti
zástupcůměsta se konajípravide|ná
Vítání
nových občánků,
setkánírodáků,předáVání
maturitních
Vysvědčení,
setkání
s nej|epšími
Žáky, ukončení
docházkydo mateřské
školy' zahájenínového
ško|ního
roku Ve školách'

E.4

Dalšíinovativníopatřenína podporurodinyve Vašíobci/městské
části
Místní
částPooůVkV:

Děti- našeradost,našezrcad|oa našebudoucnost
Popůvky- ma|á obec nacháze1ÍcÍ
se dva ki|ometryod města Kojetínje tak
malá, že se o ni město musístarat'Aktivityměsta o práci s dětmije ve|ká,
přestoneuspoko.jí
|aěnékrkynašichdětípro pořádáníakci u nás a protosi
Žijemetak trochu svůjŽivot.Dětíu nás moc nemáme přesto své řady ke
Všechzdárně rozšiřujeme.
spokojení
Jen V pos|edních
třech|etechvyrost|o
pět
v Popůvkách novýchrodinných
domůa dalšíse opravují'
To všepřináší
novémIadézástupcea nutnostpřípravyprojejichzábavu'
Díky šikovně umístěnémuhřišti uprostřed obce se toto stáVá centrem
Veškerého
děnía omezenýmcestám proVstupna nějirelativněbezpečným
místem.
starosta pravide|ná
údrŽba
houpaček
a ko|otoče
se pro nás sta|a
jsme
přida|iV roce 2001 umístění
K tomu
samozřejmostí.
z v|astní
iniciativy
Vys|ouŽi|ého
vagónu,kteÚ skýtástřechunad hlavoutak nutnoupři náhlých
bouříchči nepříznipočasí'
Vdnešníchdneahtam jiŽ máme Vybavenína
drobnéos|avya stá|eje co rozšiřovat.Před dvěma lety nám'město Kojetín
poskyt|o
podporua my se samiVrhlina Výstavbu
finanční
betonového
hřiště
před vagónem,kteréje dnes vyuŽíVáno
od jeŽděnítěch nejmenších
na
po
pořádáni
odráŽed|ech
až
nohejba|ových
turnajů
dospě|ých.
Univerza|itu
hřištějiŽ objevilospoustaznámýchz Kojetínaa dojiždiza námi do Popůvek,
kde pořádámeturnajeV ringučitenise'To Všenás Vedlok dalšímyš|ence
a
Vznik|nápad kzakoupeníbenzínové
sekačky'kterousi sami upravujeme
travnatoup|ochupro fotba|'Béhemněkolikamálo |etjsme dokázalidát
dohromadytráVník,kteÚ je minimá|něobstojnýpro pořádánifotba|ových
turnajů'
Našepráceje Všakneutuchající
a díkytomu,Že takřkaVšichn!,
kteří
se o tyto aktivitystaráme máme děti, dokáŽemesi vymys|etkrásnédětské
postavŽádající
po dětechp|nění
dny' Rodičepřev|ečeni
do pohádkových
je krásně proŽité
úko|ů
odpo|edne
a chví|etaktostráVené
v kruhudobÚch
kamarádujsounenahraditeIné'
Díkytomu,Že jsme tak ma|ýpřináší
to spoustunevýhod,a|e takéVýhod'
kterése snaŽíme
Využít.
Kam mojepaměťsahá' a Že uŽje to nějakýpátek,
věnujíse místníhasičiVýchovědětí' Přípravoua účastí
na hasičských
jsme
jiŽ
pošesté
soutěŽích
uŽ nikohoVobci nepřekvapí.
Letos
Uspořáda|i
hasičskousoutěŽ pro děti a dospě|épod názvem Memoriál Františka
Doěka|a.Aktivněse s dětmizapojujeme
na různýchhasičských
soutěžích,
kteréjsou pořádányprakticky
ce|ýrok.VzimnímobdobíuŽ děti netrpě|ivě
očekáVají
měsícúnor,kdyjiŽdesetlet pořádámepravideIný
dětskýkarnevaI
V místnímkulturním
domě' Letošnírok by| navícpřiznivýpro mi|ovníky
p|ošepřed Vagónem
zimníchsportůa tak netrva|o
d|ouhoa na betonové
plochoupro začínajicí
Vyrost|ok|uziště,
kterése sta|oVe|miVyuŽíVanou
hokejisty
a krasobrusIařky.
Bez pomocirodičů,
kteným
není|hostejné,
čímse jejichdětibaví,kamarádů
pomocikdyŽje to potřeba,by neby|o
a mnohdysourozenců'
kteříneváhají
možné
tytoakce reaIizovat.
E.5

zpúsob nastavenía rozvoiespo|uprácepředstavite|ů
obce s něstátními
podporu
neziskovýmiorganizacemizaměřujícími
se na
rodiny

p|ánováni
V rámcikomunitního
sociá|ních
sIuŽebbylaustavenařidící
skupina,
p|ánua jednotlivých
kterás|edujenaplňování
komunitního
opatření.Č|eny
této
řidící
skupinyjsou takéředite|énebovedoucípracovníci
NNo' zaméřujícími
se
na podporu rodiny. Tito se pravide|něčtvrtletně
scházejí nad p|něním
p|ánu,Vyhodnocují
pIněnijednot|ivých
komunitního
opatřenía stanovují
si da|ší
p|ánupředkládány
úkoly.
Jedenkrátza rokjsou informace
o pIněníkomunitního
k projednániradě a zastupiteIstvu
města.
plánu - části,'Rodinaa děti..,
V komunitní
by|astanovenaopatřeni:
1.1. Rozšíření
aktivitVycházejících
z potřebrodiěů
na rodičovské
dovo|ené
1.2. NabídkamístprotráVení
Vo|ného
časurodičů
s dětmia m|ádeŽ
poradenského
1.3' Zřízení
centraproprob|émý
se záVislostmi
F. |NsT|TUcloNÁLNí.PERsoNÁLNi A KoNcEPčNí zAJ|ŠTĚNi RoDlNNÉ
POLITIKY
principukomunitního
plánovánív oblasti podporyrodiny
F. .l zpúsobpoužití
ve Vaši obci/městskéčásti' zahrnutís|uŽeb pro rodinu do plánu
sociá|níchsIužebapod.
Komunitníp|án sociálníchsluŽeb města Kojetinana období2009-2010je
zaměřentakéna cí|ovou
skupinu',Rodina..s
dětmi- podporarodinyjezahrnuta
v opatřeni;
.

1.1'
1'2'

Rozšíření
aktivitvycházejícich
z potřebrodičů
na rodičovské
dovo|ené
NabídkamístprotráVení
s dětmia m|ádeŽ
vo|ného
óasu rodičů

Viz'oří|oha
F.2

Usnesenízastupite|stvao podpoře rodiny - zda ve Vašíobci/městské
částiexistuje(obsahusnesení,závazkyatd.).
samostatné
usnesenízastupjte|stva
městao podpořerodinneby|opřijatoje
podporarodin Většinou
dokumentech
města(
dekIarována
Ve strategických
plán sociá|ních
Mikroregionu
středniHaná.'')
Komunitni
sIužeb,
strategie

F.3

Výbor pro rodinu / Komise pro rodinu ./Komise či Výbor majícís|ovo
,,rodina..v názvu - zda |e ve vaši obci/městskéčástizřízenla
Jako poradníorgán radyměstapracujestá|á Komise péčeo rodinua děti

F.4

způsob personá|níhozajištěnirodinnépo|itiky ve Vaší obci/městské
části

PersonálnÍzajištěnírodinnépo|itikyVe městě je rea|izovánona úrovni
p|ánování
sociálníchs|užeb,
Vécí,komisepro komunitní
odborusociá|ních
organizacízřizených
komise péčeo rodinu a děti, ředite|epříspěvkov'ých
městem (základníško|y,mateřská ško|a,městský dům dětí a m|ádeŽe,
s|užeb)a charltu Kojetin.
městskékulturnístředisko,centrumsociá|ních
F.5

Koncepce podpory rodin s dětmi nebo Akčníplán na podporu rodin
s dětmi na místníúrovni- zda ve Vašíobci/městskéěásti existuje
Tyto dokumenty nemá město zpracované,obecně jsou dek|aroványve
dokumentechměsta.
strategických

F.6

způsob zmapováni potřeb rodin ve Vaši ob;i/městskéčásti
sociodemografickáana|ýza.,AnalÝza potřeb uŽivatelůsociálníchsluŽeb _
specificképrogramypro m|adérodinys dětmi( sociotrendy'2008)

