EXISTUJÍ POUZE DVĚ VĚCI,
KTERÉ MŮŽEME ODKÁZAT SVÝM DĚTEM
A JEŽ PŘETRVÁVAJÍ – KOŘENY A KŘÍDLA.
(neznámý autor)

Město Kouřim – město
přátelské rodině

Město Kouřim

Město Kouřim je ideálním městem pro rodiny s
dětmi, pro seniory a jedince, kteří se vyhýbají
ruchu velkoměsta, ale vyžadují určitý komfort.
Město zaručuje poklidné dětství naplněné hravostí,
zdravým vývojem a rozvojem osobnosti (RC
Knoflíček, Pohodový svět, Klub Vodníček, MŠ, ZŠ,
ZUŠ apod.), dospívání a dospělost (krásné
prostředí na trávení volného času) a stáří (sociální
síť), přičemž tyto generace město stmeluje při
mezigeneračních dialozích na městských akcí.
Krásné prostředí ladící s historickým vzhledem ale
obnáší lehký nedostatek v rámci bezbariérovosti v
prostorách města.

Demografie města Kouřim
Základní demografické ukazatele – věková struktura:
•
•
•

celkový počet obyvatel k 1. 1. 2015: 1841občanů
počet obyvatel ve věku 0 – 14: 263 občanů
počet obyvatel ve věku 65 a více: 338 občanů

Vývoj demografické struktury:
•
•
•

mírné stárnutí populace (jako v celorepublikovém měřítku)
minimální migrace obyvatel
za posledních 5 let posílení mladých lidí (48 přistěhovaných
obyvatel)

•

silná a aktivní komunita seniorů

Očekávaný vývoj v následujících pěti letech:
• předpoklad dalšího mírného stárnutí populace

Další společenské skupiny:
•

mladí lidé (16 – 35 let): 447 občanů.

•

matky samoživitelky: 8 matek.

•

Rodiny:
•
•
•
•
•
•

očekávající, s dětmi (do 6 let): 533 občanů
se třemi a více: 14 rodin.
se zdravotním či duševním postižením: 3 rodiny.
z etnických a národnostních menšin: 1 rodina.
migrantů: 2 rodiny.
s dospělým dlouhodobě nezaměstnaným členem v produktivním věku: 6
rodin.

•

vícegenerační domácnosti: 26 rodin.

•

senioři (zejména vyžadující péči): 216 seniorů.

Kouřim součástí regionu Podlipansko
Region Podlipansko:
(ve smyslu společenském, hospodářském a geografickém)

•

Obyvatelstvo: počet mírně klesá, průměrné zastoupení dětí,
stabilizace generace rodičů – rozvoj a vznik různých volnočasových
aktivit

•

Krajina: rozmanitá, velké množství hospodářské půdy –
stabilizace výrobních odvětví

•

Podpora: řemesel, historických památek, kulturně
společenských akcí (vzájemná podpora obcí)

•

Infrastruktura: velmi slabá – získávání finančních podpor z
grantových schémat na vybudování a opravy silnic a místních
komunikací

Město Kouřim (v kontextu s regionem Podlipansko):
•

Ideální potenciál - jednak kulturně historický - jednak
přírodním = stavebním kamenem pro rozvoj města
=>umožňuje region

•

Vyhledáváno turisty – atraktivita města zvyšována kulturními
a sportovními akcemi

•

Akce z hlediska rodinné politiky - stmelování nejen rodin s
dětmi, ale občanů z různých generací.

Město Kouřim (v kontextu s regionem Podlipansko):
•

Pracovní pozice ve městě: 845 pozic
•

největšími zaměstnavateli:
• Lonza Biotec, s.r.o.
• Město Kouřim
• Bezpečnostní agentura H1 security, spol. s.r.o.
• Jatka Sojka, s.r.o.

Město nemá problém s klesajícím počtem obyvatel. Za posledních
20 let počet obyvatel mírně vrostl – o cca 100 obyvatel.
Město je ideálním místem pro život, a to hlavně díky tomu, že se
městu daří naplňovat priority sestavené v aktualizaci
strategického plánu rozvoje města

Monitorování potřeb rodin
Zdroje inspirace:
Soutěž ,,Obec přátelská rodině“
• Sítě mateřských center
• Spolupráce s Úřadem práce Kolín
• Hradec Králové
• Workshopy, ostatní subjekty, odborná literatura
•

Poslední cílené monitorování:
• Průběh 2013 - tvorba Aktualizace strategického plánu
rozvoje města (2014 – 2020)
Způsob monitorování:
• Tematicky laděné schůzky, SWOT analýzy + další materiály

,,Plán rozvoje rodinné politiky
města Kouřim na období
2014 – 2020“
= Výstupem - výsledná koncepce
Na utváření dokumentu se podíleli:
• široká komunita občanů města Kouřim
• Zástupci všech organizací ve městě:
•
•
•
•

•
•
•
•

mateřské školy
základní školy
speciální základní školy
lékařů a zdravotního personálu
Rodinného centra Knoflíček
Pohodového světa, o.s.
zaměstnavatelů, poskytovatelů sociálních služeb
hasičů, myslivců, rybářů, skautů, TJ atd.

Služby pro rodinu
Město Kouřim podporuje kvalitní vzdělání, rozvoj a péči pro

své malé občánky a děti z okolí . Podporuje i organizace
zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti. Město nabízí
dětem širokou škálu volnočasových aktivit, které jsou
pořádány samotným městem či jinými organizacemi
působícími ve městě. S těmito organizacemi město udržuje
vzájemnou komunikaci.

1) služby péče o děti
Pro nejmenší:
• Rodinné centrum Knoflíček (město zřizovatelem)
• Pohodový svět, o.s.
• Klub Vodníček
Pro děti předškolního věku:
• Viz výše
• Mateřská školka (100 dětí ve 4 třídách, dostatečná kapacita, školka
otevřena od 6:30 – 17:00)

Pro děti školního věku:
• Základní škola Miloše Šolleho (357 žáků v 17 třídách, družina a
rozvinuté mimoškolní aktivity na pozemkách školy)

•
•

Základní škola v ulici Okružní, ZŠ speciální (31 žáků)
Základní umělecká škola (obory hudební, výtvarné a divadelní, 171
žáků)

Sídlo ve městě:
• Zubařka
• Dětská lékařka
• Externí gynekolog
Město a podpora zdravé výživy:
•

Nákup konvektomatů:
•
•
•

ZŠ Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín
MŠ Kouřim
Domov pro seniory u Pražské brány

Zhodnocení služeb pro rodinu v našem městě:
Zmapování potřeb v této oblasti – průběžné – městské akce, schůzky
• Služby se stále upravují a rozšiřují
• Velké spektrum činností pro děti
• Velký prostoru pro rozvoj a vznik nových spolků a organizací
•

Shrnutí oblasti: Péče o děti
Děti vyrůstají v prostředí města, jehož stavebními kameny
pro rozvoj jsou ctění kulturně historické tradic
(např. skanzen), vlastenectví, ochrana krajiny, péče o
přírodu (např. pravidelná akce Jdeme na to – Čištění škarp).
Město v tomto duchu pořádá celou řadu kvalitních akcí
celoměstského charakteru.

V rámci vzdělávání se v místě nachází školy, které dětem
nabízí nejen kvalitní studium, ale i kvalitní zájmové kroužky.
Všem dětem je dostupné předškolní a školní vzdělání, dětská
centra, rozvinuté zájmové činnosti napříč všem dovednostem.
Navíc je zde podporováno a posilováno dobrovolnictví, sport a
všechny aktivity rozvíjející osobnosti.
Město snaží podporovat mezigenerační a generační dialogy.

2) služby podporující soudržnost
rodiny
Snaha naplnit veškeré potřeby rodin:
• Pověřený úřad, včetně matriky a stavebního úřadu
• Aktivity pro děti s rodiči – městské akce, Rodinné centrum
Knoflíček, Pohodový svět, městská knihovna a školy (na
jejichž půdách probíhají různé besedy s odborníky)

•
•

Dostatečná informovanost (KZ, KIS, WEB města)
Posilování pečovatelské služby (nákupy, dovoz a odvoz k lékaři,

dovoz obědů, úklid domácnosti, praní apod. – ulehčení vícegeneračním
rodinám)
•

Sociální firma (posílení samostatnosti seniorům, ale i výpomoc
rodinám a lidem, kteří firmu využijí pro běžné domácí práce)

•

Zapojení mužů (otců) ve městských akcí, posilování otcovství

Ulehčení rodinám ale i jedincům – zřízení 4 domů:
1.
2.
3.

Dům s pečovatelskou službou Barborka (počet obyvatel 26)
Dům s chráněnými byty (počet obyvatel 19)
Domov pro seniory U Pražské brány (počet obyvatel 35)

Pečovatelská služba:
Služby pomáhají rodině jako celku, posilují soběstačnost
seniorů, čímž se šetří čas mladším generacím, které například
nemusí mít v práci absenci při doprovodu k lékaři svého člena
rodiny v seniorském věku.
4.

Azylové bydlení /Dům naděje (počet obyvatel 15)

Ubytování občanů, kteří mají problémy se začlenit do
společnosti. V případě jistého bydlení mohou tito občané řešit
otázky zaměstnání a nejsou závislý na svých rodinách či na
trestné činnosti.

Shrnutí oblasti: Služby podporující soudržnost rodiny
Potřeby byly zmapovány komunitním plánováním pomocí škol, rady
starších, vícegeneračních rodin, sociálně slabých a dalších obyvatel,
kteří se podíleli na diskusích v rámci těchto témat.

Při těchto diskusích bylo zjištěno, že vícegenerační rodiny, které se
starají o své členy v seniorském věku, mají problémy naplnit veškeré
své potřeby a potřeby těchto členů z důvodu nedostatku času (vznik
sociálních služeb).
Dalším zjištěním bylo, že senioři, kteří se pohybují ve svých domovech
sami, si nemohou některé domácí práce (například ve výškách) bez
pomoci vykonávat. Popřípadě vícegenerační rodiny z časových
důvodů nemohou doma splnit veškeré potřebné práce například
posekání zahrady (vznik Sociální firmy).
Každý, kdo se dostane do nějaké tíživé životní situace, má možnost jí
pomocí města řešit. Město nabízí svou pomoc v rámci sociálního
poradenství (např. příspěvky na péči apod.)
Město se snaží vytvářet zázemí pro rodiny s dětmi, ale i pro
vícegenerační rodiny. K posilování rodiny využívá možnosti
spolupráce se zájmovými organizacemi a samo vytváří velké množství
akcí pro děti, rodiče a seniory.

K zamyšlení:
Další služby pro rodinu ??

SLADĚNÍ PRACOVNÍHO
A RODINNÉHO ŽIVOTA
Město Kouřim se snaží zapojit do svých městských akcí děti,
ženy i muže bez rozdílu. Vnímá potřebu rodin udržet svá
rodinná pouta a vazby, které město posiluje v rámci svých akcí.
Podporuje a snaží se usnadnit žití vícegeneračním rodinám
(Sociální firma, sociální síť), rodinám s dětmi (pracovní doba
MŠ a družiny ZŠ Miloše Šolleho, podpora organizací
zabývajících se volnočasovými aktivitami).

1) Sladění pracovního a
rodinného života
Pracovní pozice:
• Ve městě 99 podnikatelských subjektů (živnostníci, firmy)
• Město zaměstnává 56 stálých zaměstnanců a 17
zaměstnanců od ÚP ČR (k 1.1.2014)
Výpomoc pracujícím rodičům:
• Mateřská škola a školní družina v pracovní dny otevřena do
17:00
• Podpora volnočasových aktivit

Shrnutí oblasti: Sladění pracovního a rodinného života
Potřeby byly zmapovány pomocí komunikace s rodinami.
Jsme malé městečko, vzájemně se všichni potkáváme, komunikujeme,
jestliže někdo z nás začne mít problém,
snažíme se najít odpovídající řešení.
Město má sociální služby pro seniory na velmi vysoké úrovni, funguje
ve městě poradenství s odlehčovacími službami. Vznik těchto služeb
bylo reakcí na vzniklé potřeby, které jsme v této oblasti zmapovali.
Dalším problémem v této oblasti se ukázalo být návrat do zaměstnání
maminek, které před MD dojížděly za prací, dochází ke ztrátě jejich
zaměstnání. Sociální zaměstnanecká politika města je velmi vstřícná.
Maminky s malými dětmi mají dle potřeby flexibilní pracovní dobu.

V kategorii 50+ město podporuje aktivní politiku zaměstnanosti a
pomáhá hledat práci každému jednotlivci, který potřebuje pracovní
uplatnění.

K zamyšlení:
Sladění pracovního a rodinného života

PROSTOR PŘÁTELSKÝ
RODINÁM
Město Kouřim nabízí svým občanům a návštěvníkům velké
spektrum možností trávení volného času. Prostor přátelský
rodinám je městem stále udržován a rekonstruován.

1) Veřejná doprava ve městě
Doprava po městě:
• Pěší (nejrozšířenější)
• Cyklistická
• Automobilová
• Veřejná doprava ve městě není

(vše se rozprostírá na relativně
malém území, tudíž vše je akumulováno ve středu města a každý občan má vše
dostupné bez velkých vzdáleností. Městská doprava je tudíž zbytečná)

Pražská integrovaná doprava (PID) a Okresní autobusová
doprava (OAD):
• Možnost dopravy do okolních měst a obcí
• Město se podílí na dopravní obslužnosti
částkou 300.000,-/1 rok

Shrnutí oblasti: Veřejná doprava
Vzhledem k tomu, že město nevlastní městskou veřejnou
dopravu, při monitorování v rámci spokojenosti a potřeb rodin
se zjišťovala frekvence odjezdů a příjezdů PID a OAD (zdali je
frekvence dostačující).
Spoje jsou dostačující pro zajištění dopravy občanů do
zaměstnání, studentů do škol, případně dopravy občanů ke
specialistům lékařům. Stejně dobře funguje i zpáteční doprava.

2) Bezbariérový přístup
Řešení bezbariérovosti:
• Pobočka pošty a lékárny => zvonek
• Radnice a základní památky => mobilní nájezdy
• Sociální síť => úřední záležitosti, nákupy apod.

Shrnutí oblasti: Bezbariérový přístup
Potřeby bezbariérových přístupů byly zmapovány pomocí rady
starších a mladých rodin (kočárky), kterých se tyto přístupy
nejvíce dotýkají.
Problematiku vnímáme v tom, že naše krásné historické město
s sebou nese i historickou dlažbu – všechny úseky tudíž nejsou
pro chůzi, pro chůzi s oporu a pro kočárky optimální.
Bezbariérový přístupy jsou situovány tak, aby byly dostačující
a vedly ke spokojenosti občanů.

Další problematikou je nemožnost úpravy vchodů do budov –
památková zóna. Město se zaměří systematicky na
předlažďování chodníků. (I z důvodu bezpečného pohybu
maminek s kočárky!)

3) Bezpečnost pohybu po městě
Hlavní komunikace:
• Umístění měřičů rychlosti
• Umístěné a pravidelně obnovované přechody pro chodce
• U ZŠ Miloše Šolleho dozor před zahájením a po ukončení
vyučování
• V místech většího výskytu dětí – cedule se sníženou rychlostí
• 9. 10. – 30.11. 2014 – oprava silnice a vybudování
zpomalovacího ostrůvku se zábradlím – bezpečí dětí při cestě
do školy
Bezpečnost města:
• MO PČR
• Agentura H1 – Security, spol. s.r.o
• Aktivní SDH

Shrnutí oblasti: Bezpečnost pohybu po městě
Základní škola se nachází blízko frekventované hlavní silnice
(jedna z hlavních příjezdových cest do města), což je
samotným faktem, proč je důležité v těchto místech zajistit
maximální bezpečnost.
V současnosti je kvalita těchto opatření na vysoké úrovni.
Úroveň by mohly zvednout již jen semafory reagující na
rychlost.
Město Kouřim je bezpečným místem, s kvalitními opatřeními,
avšak přesto cítíme úlohu všech složek v místě neustále
rozvíjet posilování bezpečnosti.

4) Veřejné prostory pro rodiny s dětmi vč.

prostor pro trávení volného času
Vnější prostory: neorganizovaně
Volná příroda
• Kamenolom
• Skála
• Slovanské hradiště Stará Kouřim
• Komunitní kavárna v zahradě Domova pro seniory
• Muzeum lidových staveb v Kouřim
• Území sportovní haly – pirátské hřiště
• Fotbalové hřiště a tenisové kurty
• Lipanská stezka
•

Vnitřní prostory:
• Klubovny RC Knoflíček, Pohodový svět, o.s.
• Sportovní hala
• Městské kino
• Střelnice
• Městská knihovna

Další organizace nabízející neorganizované využívání svých
prostor (Klub Vodníček, Junák, SDH, FC Kouřim, aj. ).

Shrnutí oblasti: Veřejné prostory pro rodiny s dětmi vč.
prostor pro trávení volného času neorganizovaně
Tyto potřeby byly zmapovány zpětnou vazbou od rodin, které se i
později dobrovolně zapojily do budování některých z výše uvedených
prostor.
Kvalita a rozsah prostor k venkovním volnočasovým aktivitám, které
nabízí město Kouřim, je vzhledem k jeho velikosti hodnocen jako
dobrý. Venkovní prostory přírodního charakteru jsou vnímány jako
obrovská deviza pro ty, kteří chtějí trávit čas ve volné přírodě.
Místa vybavená herními prvky nabízí prostor ke zkvalitnění a rozšíření
možností jejich využití (sportovní hřiště, Městský park – pulsující srdce
města, obnova městského koupaliště).
Herní prvky však vyžadují údržbu a péči. Vystává potřeba obnovení či
případného rozšíření zařízení venkovních herních prostor- finanční
náročností, která je nad hranicí možností města.
Prostory vnitřní jsou (dle finančním možností) rekonstruovány a
zkvalitňovány.

K zamyšlení: Veřejná doprava, bezbariérový přístup,
bezpečnost pohybu po městě, veřejné prostory
Využívám
autobusovou
dopravu? Pokud
ano, vyhovují mi
spoje?

Patřím k těm, kteří
potřebují k životu
bezbariérový
přístup? Které místo
vnímám pro pohyb s
omezením jako
téměř nepřístupné?

Vnímám město
jako bezpečné
místo? Co bych
změnil/a? Jak
bych posílil/a
bezpečnost?

Veřejné prostory
města – jaké místo
ve městě mám
nejraději, kde
nejvíce trávím svůj
volný čas?

Přímá podpora rodin ze
strany města
Město Kouřim se snaží hledat ve spolupráci s
celou komunitou účinné mechanismy.

1) Finanční podpora rodiny
Platby za svoz,
třídění a uložení
odpadů,
2x ročně odvezení
velkoobjemových
předmětů a
materiálů
umístěných před
domem
(Ve městě občané
zaplatí 500,-, město
doplatí cca 340,-Kč za
každého občana)

V rámci podpory v
nezaměstnanosti město
zaměstnává i pracovníky v
kategorii 50+, kategorii 18+
(ohrožená skupina) absolventy
středních a vysokých škol

Vítání
občánků
1000,-Kč +
symbolické
dárky
(Sbor pro
občanské
záležitosti)

Sociální firma –
nabídka levné pracovní
síly

Shrnutí oblasti: Finanční podpora rodiny
Přímá podpora rodin se zmapovává stejným způsobem jako ostatní
prorodinné služby, a to pomocí dialogů s rodinami na městských akcí.
Město Kouřim je město se silně ,,prosociální politikou“, vznikají velké
plány a z nich projekty, které mají pomáhat udržovat rodiny
pohromadě, aby se žádný občan necítil sám a aby ti, co mají problém
se stát součástí společnosti, se pomocí města do společnosti zařadili
(zmapované potřeby).
Některé projekty se již naplnily. Město Kouřim je v rámci přímé
podpory rodin na dobré úrovni, avšak je potřeba se stále vyvíjet.
A víme, že pomoci se dá jen těm, kteří to chtějí. Město poskytuje
finančně velmi přijatelné sociální služby a služby související včetně
pečovatelské služby. (Včetně nízkého školného v MŠ)
Rodiny mohou také bezplatně využívat celou řadu kvalitních aktivit,
nemusí vyhledávat volnočasové aktivity mimo naše město.

2) Podpora bytové oblasti
Městské byty:
• Prosociální ubytování (vč. startovacích) celkem 69 bytů
Shrnutí oblasti: Podpora bytové oblasti
Potřeby obyvatel v oblasti bytové politiky jsou zmapovány
průběžně zpětnou vazbou od nájemníků, popřípadě od čekatelů.
V současnosti je bytová politika města téměř dostačující, ačkoli
se jedná o oblast, ve které se nedá předvídat do budoucna počet
zájemců o byt.

V seznamu čekatelů na byt je z Kouřimi 14 osob. Město Kouřim
má silné sociální bydlení.

Komunikace s rodinami
ze strany města
Komunikace je základním stavebním kamenem
pro fungování a pozitivní vývoj města.

Na vývoji města Kouřim se podílejí občané, a tak
komunikace je velmi důležitá.
Předávání informací ve městě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kouřimský zpravodaj
Kouřimský informační servis
Kouřimské informační centrum
Informační letáčky
Pravidelné setkávání
WEB Kouřimi, FB stránky Kouřimi
Schránky v ulicích města
SMS systém
Akce města
Pondělní čaje u starostky města

,,Empatické naslouchání znamená dočasně žít životem druhého.“
Carl Rogers

Shrnutí oblasti: Komunikace s rodinami ze strany města
Pro město je zpětnou vazbou zvyšující se návštěvnost lidí na
městských akcí, zvyšující se počet rodin využívající jeho služby a
snaha rodin řešit své problémy a naplňovat své potřeby i pomocí
města Kouřim.

Alokace financí, dotační tituly a
fondy podporující prorodinné
organizace
Město Kouřim má připraveno spousty plánu, a
spousty plánů se ještě bude připravovat (pomocí
Vás). Tyto plány jsou ale finančně náročné, což je
důvodem pro získávání různých dotací a grantů.
Město Kouřim v lednu o dotace požádalo Nadaci
ČEZ, TPCA…..

1) Alokace financí 2013

Přibližné
vyčíslování financí
použitých na tyto
oblasti podpory (v
%):
•
•

•
•
•

Služby péče o děti:
7%
Služby zaměřen na
podporu funkce a
soudržnosti a
zapojení mužů do
péče o rodinu: 24%
Sladění pracovního
a rodinného života:
10%
Prostor obce
přátelské rodinám:
4%
Přímá podpora
rodin: 0,2%
Město Kouřim bylo
podpořeno v rámci
prorodinných
opatřeních:

•
•

Dotace mzdy ESF
240.255,- Kč
Úřad práce
530.411,-Kč

2) Dotační tituly a fondy
podporující prorodinné organizace
• V roce 2013 byl tímto způsobem byl alokován celkový
objem financí: 17.099.910,-Kč

• Město Kouřim podpořilo v roce 2013 následující
subjekty:

Tabulka: Podpora škol a organizací 2013
Název
Základní škola Miloše Šolleho (příspěvková
organizace města)
Mateřská škola Kouřim (příspěvková organizace
města)
Rodinné centrum Knoflíček (organizační složka

Město Kouřim je zřizovatelem

obce)

Domov pro seniory (organizační složka obce)

2.688.914,- Kč
821.535,- Kč
220.876,- Kč

11.097.588,62 Kč
290.485,54 Kč

Dům s chráněnými byty (bytový dům)

217.705,85 Kč

Pečovatelská služba (organizační složka obce)

733.160,60 Kč

(organizační složka obce)
Základní škola Okružní (příspěvková
organizace Středočeského kraje)
Základní umělecká škola (příspěvková
organizace Středočeského kraje)
Junák

Celkem

podpory

Azylové bydlení pro mladé (bytový dům)

Městská knihovna

Město Kouřim spolupracuje a podporuje

Částka finanční

303.506,05 Kč
8.000,- Kč
6.000,- Kč
+ havárie podlahy
78.127,- Kč
13.000,- Kč

TJ Kouřim

290.262,- Kč

SDH

330.749,45 Kč
17.099.910,-Kč

Shrnutí oblasti: Alokace financí, dotační tituly a fondy
pod porující prorodinné organizace
Cítíme potřebu neustálého vylepšování a rozšiřování
prorodinných služeb a aktivit a vnímáme důležitost podpory
organizací, které se prorodinnými činnostmi zabývají.
Naše potřeba vzniká na základě toho, že děti jsou pro nás
budoucími občany, ve městě vyrůstají, snažíme se, aby své
město vnímaly v pozitivním světle a neměly tendenci
v dospělosti město opouštět.
Dále chceme využívat jejich potencionál hravosti a akčnosti
v rámci života ve městě - vzniká spousty dětských akcích, na
které s dětmi chodí rodiče, babičky a dědečkové apod.
Vnímáme investice pro dětí tak, že se jedná o investice, které
se nám navrátí (ať již na okresních, krajských, státních či
mezinárodních dětských soutěžích v různých aktivitách reprezentace, popřípadě v dospívání a v dospělosti svým
působením ve městě).

Institucionální, personální a
koncepční zajištění rodinné
politiky
Institucionální, personální a koncepční zajištění
rodinné politiky je založené ve městě Kouřim na
spolupráci a spoluvytváření pozitivní zkušenosti.

Starostka a 4 radní:
Mgr. Zuzana Čiháková
Miroslav Vendl
Ing. Libor Borový
Mgr. Jana Havlíčková
Marek Ježík

Rada starších:
Eva Burešová
Eva Královská
Ivana Šimůnková
Hana Šmejkalová
Ivana Vaňková
Vítězslav Lupínek
Jaroslav Vdovicyn
Stanislav Zahajský

Komise sociálního a
zdravotního
MUDr. Jaroslav Hejduk
Mgr. Radomila Vedralová
Jitka Víznerová Miroslava
Biarincová Milena
Šmejkalová
Vedoucí
RC
Knoflíček:
Hana
Královská

Hybná síla
pro
naplňování
rodinné
politiky

Vedoucí
sociálního
oddělení:
Jitka Víznerová

Sbor pro občanské
záležitosti
Silvestra Řeháková
Eva Burešová
Jana Biarincová
Anna Brabcová
Jitka Votavová
Jana Hurychová
Milena Šmejkalová
Marie Třebenská

Rada
mladých

SPOLUPRÁCE A
VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ
Vzájemná důvěra je prostor – prostor pro práci,
pro tvořivé myšlenky. Spoluvytváříme a
získáváme pozitivní zkušenosti.

Spolupracujeme v rámci města všichni spolu, pravidelně
se setkáváme, pořádáme společně tradiční akce.
























Novoroční běh do schodů
Otevírání srdíček (při oslavách MDŽ)
21. Ples města a plesy organizací
Pro děti - Městský turnaj v pexesu, piškvorkách, ve fotbalu a florbalu
Jdeme na to! (6. ročník, čištění škarp v rámci projektu ,,Cesty domů“)
Slavnostní setkání seniorů s kulturním programem
Hledáme velikonoční vajíčko (12. ročník, celoměstský výlet)
Putování s kouřimským lívancem (13. ročník, výlet)
Čarodějnice (společné)
Turnaj v pozemním hokeji (13.ročník)
Koloběžkové závody (12. ročník)
Kuličkiáda (10. ročník)
MDD
Kouřimské hudební slavnosti (15. ročník)
Lipanská stezka (běh na 10 km a 5 km v terénu a krátký běh ve sportovním areálu
Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami (15. ročník)
Kouřimská skála (hudební festival)
Sen noci kouřimské (21. ročník, v rámci Dne Evropského dědictví)
Kouřimské posvícení (sportovní hry 14. ročník)
Drakiáda (20. ročník)
Mikuláš - Hrátky s čerty
Slavnostní setkání seniorů (předvánoční)
Pouť za světlem Lechova kamene

Spolupráce mezi organizacemi a obyvateli města se
rozvíjí při veškerých projektech a jejich plánování se
projednává v rámci celé komunity.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O lidech s lidmi
Městský park – pulsující srdce města
Obec přátelská rodině
Kouřimská plovárna – koupací přírodní jezírko
Slavit spolu nás baví (např. Mezinárodní den dětí)
Cyklotrasy, procházkové trasy, běžecké trasy
Komunitní kavárnička v zahradě Domova pro seniory U Pražské brány
Nikdo nejsme sám
Posilování kvality v nás
Senioři nejen sobě
Počítáme s Vámi (využívání profesionálního a zájmového potenciálu seniorů zapojovaných do aktivit
souvisejících s rozvojem města)
Vlastní domov – naše jistota
Aktivní sousedství
Plavání s dětmi, vnoučaty, cvičení s dětmi, sourozenci
Cesty domů
Zavedení v rámci pečovatelské služby dodávání do rodin seniorům celodenní stravy
Sociální firma (organizační složka města – Služby občanům)
Stop chudobě
Pomáhat ostatním tak, aby si dokázali pomoci sami
Olympiáda pro seniory na zahradě Domova pro seniory U Pražské brány (včetně šachového turnaje)
Vzdělávací akce pro seniory – besedy, zajímavé články v Kouřimském zpravodaj, Kouřimském
informačním servisu, výlety za poznáním.
Rekonstrukce areálu sportovní haly – vlastní realizace
Bezbariérová Kouřim
Zateplení sportovní haly, podlaha ve sportovní hale

Spolupráce mezi aktéry rodinné politiky „navenek“
Otázky rodinných a sociálních služeb se řeší také s blízkými
obcemi, jako jsou Vitice, Dobré Pole a Klášterní Skalice a
problematika těchto otázek se diskutuje v širším okruhu obcí.
Město Kouřim tradičně spolupracuje s Diakonií Broumov.
Komunitní plán sociálních služeb město Kouřim mělo mezi
prvními v kraji.
Při vytvoření 1. plánu Středočeského kraje bylo svým
komunitním plánem sociálních služeb dáno za vzor.
Celého plánovacího procesu se město Kouřim v rámci kraje
aktivně zúčastnilo.

Soutěž ,,Obec přátelská
rodině“
Město Kouřim podalo dne 16. 1. 2015 přihlášku do
soutěže a dotační žádost o poskytnutí neinvestiční
dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci
prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2015.
Kategorie:
Do 1000 obyvatel
500.000,-Kč
1001 – 3000 obyvatel
900.000,-Kč
3001- 10.000 obyvatel
1.100.000,-Kč
10.001 – 50.000 obyvatel 1.500.000,-Kč
50.001 a více
2.000.000,-Kč
Komise této soutěže vybírá vždy jednoho vítěze z každé kategorie. Vyhlášení
bude probíhat pravděpodobně koncem února.

Děkujeme za
pozornost!



A hlavně za ochotu
podílet se na
utváření hodnot
našeho krásného
a jedinečného
města –
města KOUŘIM

