Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2016
Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině
Dílčí opatření

Klíčová aktivita

Opatření 1
1.1.1. Slevy pro rodiny
1.2.1. Rozvoj
bezbariérovosti a
průchodnosti obce

1.2. Opatření v
oblasti rozvoje
infrastruktury

pokračování ve vydávání slevového poukazu pro rodiny s dětmi (sloužící zejména k podpoře
cestovního ruchu) se zapojením zařízení města (TEZA, ZOO, Lázně, atd.)
aktualizace "Koncepce bezbariérových tras", regenerace panelového sídliště Brandlova

1.2.3. Rozvoj dopravní
obslužnosti

zajištění dopravního spojení na mimořádné kulturně-společenské a zájmové akce (Cibulafest, akce na
vodním cvičišti, dopravní spojení autovláčkem mezi ZOO Hodonín a přístavištěm "U jezu")

1.2.5.Rozvoj dětských
hřišť apod.

obnova herních prvků (ul. Vřesová), vznik nových dětských hřišť (ul. Brandlova, nám. B. Martinů),
vytvoření přírodních zahrad v MŠ Sídlištní, MŠ Družstevní a MŠ Žižkova, obnova hřiště ZŠ Vančurova

1.2.6. Bydlení jako
podpora dostupnosti bydlení obyvatel města Hodonína v rámci "Prostupného bydlení", věnovat
nezbytná životní
zvýšenou pozornost migraci obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a aktivitám ubytovatelů
podmínka dobře fungující
zaměřených na příjemce sociálních dávek
rodiny
1.2.7. Sociální práce jako
sociální práce jako profesionální aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám
nástroj předcházení
zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jim přirozeném prostředí
sociálnímu vyloučení

Odpovědnost
za plnění

Alokace
částky

Částka v Kč

OSS, OKaSM

bez nákladů

-

ORM

rozpočet
ORM

nelze
specifikovat

IaÚ

rozpočet IaÚ

nelze
specifikovat

ORM + IaÚ

rozpočet IaÚ

nelze
specifikovat

OSS, MěP,
MěBS

bez nákladů

-

OSS

mzdové
náklady
MěÚ - státní
dotace

-
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Slučitelnost zaměstnání a rodiny
Odpovědnost
za plnění

Alokace
částky

Částka v Kč

OŠKM

bez nákladů

-

NNO, PO

dotace "R"
rodinná
politika

35 000

Odpovědnost
za plnění

Alokace
částky

Částka v Kč

3.1.1.Podpora
podpora a výchova k harmonickému partnerství, manželství a odpovědnému rodičovství (přednášková
vzdělávacích a osvětových
činnost, kurzy, setkání, vícedenní akce)
programů

NNO, PO

dotace "R"
rodinná
politika

35 000

3.1.2.Podpora
zajištění kvalitních a dostupných služeb poradenství a mediace pro manželské páry a rodinné
poradenství a mediačních
příslušníky
služeb

OSS, NNO

rozpočet
OSS

45 000

NNO

dotace "R"
rodinná
politika

190 000

Dílčí opatření

Klíčová aktivita

Opatření 2

2.2. Opatření v
oblasti podpory
pečujících rodičů

2.2.2. Podpora
inovativních forem péče o monitorování kapacit MŠ k 30.9.2016
děti
2.2.3. Podpora
poradenství v oblasti
slučitelnosti rodiny a
zaměstnání

podpora informovanosti o poradenství pro děti a jejich rodiče před návratem do zaměstnání a sociální
způsobilosti dětí k pobytu v kolektivním zařízení (např. semináře pro rodiče)
uspořádání kulatých stolů se zaměstnavateli, zástupci rodičů a dalšími zainteresovanými osobami

Podpora služeb pro rodiny

Opatření 3

3.1. Opatření v
oblasti podpory
služeb
podporujících
rodinné vztahy a
partnerské a
rodičovské
kompetence

Dílčí opatření

Klíčová aktivita

3.1.3. Opatření na
zajištění programů pro matky na mateřské dovolené, rodiče na rodičovské dovolené, programů pro
podporu činností
děti mladšího předškolního a školního věku, programů posílení partnerských a rodičovských
mateřských a rodinných
kompetencí včetně rodinných akcí mateřských škol
center
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3.2.1. Podpora činnosti
center volného času a
dalších aktivit
3.2. Opatř. na
podporu volnočas.
akt. pro děti a
mládež v době
prázdnin

aktivní využití volného času dětí předškolního a školního věku, mládeže, rodin s dětmi v zájmových
kroužcích, klubech, pořádání akcí, soutěží, dílen, výukových programů, seminářů a soustředění,
podpora talentovaných dětí a mládeže

NNO, PO

dotace "R"
rodinná
politika

finanční podpora pro rodiny s podprůměrnými příjmy, které usilují o vzdělávání svých dětí, umožnění
přístupu k placeným volnočasovým aktivitám (hudební, sportovní a jiné zájmové kroužky)
3.2.3. Podpora dětí ze
sociálně slabých rodin

finanční příspěvek na letní a příměstské tábory pro děti z rodin, které jsou ohroženy sociální exkluzí v
důsledku tíživé finanční situace

30 000
OSS

rozpočet
OSS

finanční příspěvek na aktivity, které jsou součástí školní docházky
primární prevence na ZŠ města Hodonína a její dlouhodobá realizace, školní psychologové na dobu
neurčitou, posílení asistentů pedagoga ve třídách

3.3. Opatření na
podporu zdravého
životního stylu
rodiny

55 000
15 000
860 000
mzdové
náklady
psychologů,
150 000 PP
dle získané
dotace

OŠKM

rozpočty ZŠ

MěP, OSS

rozpočet
MěP

OSS

rozpočet
OSS

130 000

Zdravotní plán města Hodonína 2015-2020, akce Dny zdraví v Hodoníně 2016 s podtitulem "Zdraví pro
celou rodinu…", Letní den zdraví

OŠKM

rozpočet
OŠKM

nelze
specifikovat

Týden pro rodinu 2016 - celoměstská akce pod záštitou Města Hodonína a ve spolupráci s Centrem pro
rodinu a sociální péči, Městskou knihovnou a dalšími organizacemi, které poskytují služby pro rodiny

OSS

rozpočet
OSS

50 000

Slavnosti Vodního království 2016 - hry, soutěže, divadelní představení a doprovodný program pro
celou rodinu v pohádkové říši Vodního království

OKaSM

rozpočet
OKaSM

nelze specifikovat

Family Point - předprázdninový Dětský bazárek aneb " V pokojíčku čisto měj, na prázdniny utíkej"

OSS, OKaSM

rozpočet
OSS, KaSM

nelze
specifikovat

3.3.1. Podpora zdraví,
včetně podpory výchovy program Prevence kriminality - Asistent prevence kriminality a Domovník - preventista (dotace MV)
k občanské odpovědnosti
s cílem prevence sociálně- Family Point - kontaktní pracovník (mzdové náklady na část úvazku) - zajišťuje rodinné a sociální
patologických jevů
poradenství, poskytuje kontakty na místní služby pro rodiny, organizuje přednášky a akce FP,
zprostředkovává službu Trojlístek, zabezpečuje hlídání dětí v úředních hodinách

3.3.2. Podpora
duchovních, kulturních a
volnočasových aktivit
(volnočasové aktivity pro
rodiny, setkání rodin,
společné rodinné
dovolené s programem
apod.)

350 000
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3.4. Opatření na
podporu
mezigeneračního
soužití
3.5. Opatření v
oblasti odborné
pomoci rodinám
dysfunkč. a
rodinám v
psychosoc. krizi

3.4.1. Podpora
inovativních aktivit pro
seniory (dobrovolnictví
seniorů při péči o děti)

projekt Family Pointu "Trojlístek" - sblížení tří generací, projekt usnadňuje rodinám s dětmi do 15 let
návrat na trh práce a zároveň vytváří možnost přivýdělku pro ženy zralého věku. Hlídání zajišťují
"náhradní babičky".

3.4.2. Podpora aktivního
podpora Senior pointu a programy pro seniory
způsobu života seniorů
3.5.1. Podpora odborné
poradenství (poradenství
manželské a rodinné,
pedagogickopsychologické)

podpora poradenských aktivit v oblasti domácího násilí a krizové pomoci a poradenství dětem a jejich
rodinám
adiktologická podpora a pomoc indikovaným rodinám (alkohol, drogy, hráčství, IAD-závislost na
internetu)
fungování střediska výchovné péče - preventivní zařízení nabízející komplexní pomoc dětem a rodičům,
kteří se potýkají s výchovnými problémy (ambulantní forma)

OSS

NNO, PO
NNO
NNO

bez nákladů
dotace "R"
rodinná
politika
rozpočet
OSS*
rozpočet
OSS*

-

15 000
50 000
50 000

NNO

bez nákladů

-

Odpovědnost
za plnění

Alokace
částky

Částka v Kč

OSS

rozpočet
OSS

2 000

částka bude použita z "Dotace na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí" poskytované MPSV

Osvětově informační činnost

Opatření 4

Dílčí opatření

Klíčová aktivita

4.1.1. Podpora tvorby a
údržby internetových aktualizace a propagace webu pro rodiny www.hodoninske-rodiny.cz
stránek
4.1.3. Podpora tvorby
nových informačních
4.1. Opatření na
podporu mediální materiálů potřebných k
vytváření pro-rodinného
propagace a
klimatu v obci
osvěty

vydání skládacího letáčku s informacemi o atraktivních turistických cílech v Hodoníně
vydání skládacího letáčku s informacemi o atraktivních turistických cílech ve spádových obcích města
Hodonína (17 obcí)
informace v HL o možnostech volného vstupu na hřiště MŠ v jarních a letních měsících, propagace akcí
v HL vytvářejících pro-rodinné klima v obci

Účast v projektu "Audit familyfriendlycommunity" - proces, který má pomoci k nastavení opatření k
4.1.5. Účast Města
naplnění rodinné politiky - podklad pro aktualizaci Koncepce rodinné politiky
Hodonína v projektu
Audit rodina a zaměstnání Plnění nastavených opatření realizačního plánu Auditu rodina a zaměstnání

OKaSM
OKaSM

rozpočet
OKaSM
rozpočet
OKaSM

12 000
12 000

OSS

bez nákladů

-

OSS

bez nákladů

-

OŠKM

rozpočet
OŠKM

50 000
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