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Úvod
Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Protože nám ve městě není lhostejná kvalita rodinného života, byl zpracován Plán rozvoje
rodinné politiky. Na tento dokument navazuje již II. Plán rozvoje rodinné politiky, který
vychází ze splněných priorit nastavených v prvním dokumentu, a bude se snažit podporovat
vznik funkčních rodin, vhodných podmínek pro rodiny a umožnit tím jejich členům svobodně
realizovat vlastní životní strategie v naplňování rodičovských i profesních plánů.
V dnešní společnosti je kladen důraz na ekonomickou prosperitu a orientaci na výkonnost a také
se klade důraz na blaho jednotlivce. I když si rodina zachovává stále vysokou hodnotu,
na prorodinná opatření nezbývá mnoho času a sil, proto úlohu přebírá stát, kraje a obce.
Rodina je tím nejpřirozenějším prostředím jedince, ve kterém se utváří hluboké emocionální
vazby, je prostorem, kde dochází k formování osobnosti člověka, a jak řekl Jean Jacques
Rousseau, je nejstarší přirozenou společností. Proto podpora rodin je součástí investic
do lidského kapitálu, který je vytvářen v rodině, a proto je rodina pro soudržnost a další rozvoj
společnosti velmi důležitá. Vždyť v současné době se rodiny setkávají se spoustou problémů
při zabezpečování svých potřeb a při slaďování pracovního a rodinného života. Problematické
se jeví rovněž vlivy soudobých proměn v kulturní a hodnotové sféře. Manželská rodina jako
tradiční forma života stojí v protikladu k mnoha nově vzniklým alternativám založených
na daleko volnějším, bezdětném vztahu. Nároky kladené na rodiče v souvislosti s výchovou
dětí neustále rostou.
Rodinnou politiku bychom mohli definovat jako souhrn aktivit a opatření, jež mají za cíl
podporu rodiny. Jedná se o politiku průřezovou, která zasahuje do nejrůznějších oblastí života
společnosti, jako je např. vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura.
Na druhou stranu se týká oblasti vysoce soukromé, a tedy musí respektovat autonomií
a schopnost rodin samostatně se rozhodovat. Rodinná politika je soustředěna na podporu rodin
ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí institucemi a na zasahování
do vnitřního života rodin. Měla by pamatovat na všechny vývojové fáze rodin, stejně jako na
jejich potřeby v konkrétních situacích.
Problematikou a spokojeností rodin ve městě Příboře se zabývá i Strategický plán rozvoje
města, jehož hlavní vizí je klidné a živé město.
Klidné město znamená jistotu, bezpečnost a důvěru. Jistotu chceme zajistit co nejširší skupině
obyvatel od malých dětí, přes střední generaci, až po seniory. Dále dbáme o bezpečnost všech
občanů ve městě.
Živé město představuje možnosti, tzn. dostatek volnočasových aktivit, vhodné bydlení, kvalitní
vzdělání, zajištění zdravotní péče. Dále jsou to příležitosti, což znamená dostatek pracovních
2

příležitostí, vhodných služeb. K živým městům řadíme i atraktivitu, máme ve městě dostatek
kulturních památek, parků, herních prvků, které přispívají k obohacení života rodin ve městě.
Cílem II. Plánu rozvoje rodinné politiky v Příboře bude podpořit i vizi strategického plánu.
Podpořit rozvoj služeb pro rodiny s dětmi, zabezpečit dostatek míst v předškolním a školním
zařízení, zdravotnických zařízení, sociálních a jiných služeb ve městě, zajistit bezpečnost
a zabezpečit další sportovní aktivity pro celou rodinu a také kulturně společenské akce. Neméně
důležité bude navázat spolupráci s podnikatelskými subjekty vytvářejícími pracovní příležitosti
pro matky s dětmi.
Věříme, že se nám tímto plánem podaří uplatňovat prorodinný úhel pohledu na všechny
aktivity, které se dotýkají života rodin a tím i podporovat prorodinné klima v našem městě.

Ing. Dana Forišková, Ph.D.
místostarostka města
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1 Základní charakteristika města Příbora
1.1 Charakteristika města Příbora
Příbor je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Bylo založeno roku 1251 hrabětem
Frankem z Hückeswagenu. Rozkládá se na mírně zvlněném terénu o rozloze 22 km2 na obou
březích řeky Lubiny. Ve městě i obou jeho místních částí, v Prchalově a Hájově, žije 8 465
obyvatel (data k 1. lednu 2017). Ve městě se nachází celá řada historicky i umělecky cenných
objektů, např. piaristická kolej a zahrada, kostel Narození Panny Marie, kostel sv. Valentina,
kostel sv. Kříže, rodný dům Sigmunda Freuda, měšťanské domy na náměstí apod. Proto bylo
město v roce 1989 vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

1.2 Základní demografické údaje
Jak již bylo výše uvedeno, k 1. lednu 2017 žilo v Příboře 8 465 obyvatel. Z hlediska pohlaví
je složení obyvatel Příbora vyvážené, žen je mírná převaha, a to 51 %. Ve vývoji věkové
skladby obyvatel Příbora vidíme, že počet obyvatel ve věkových kategorií od 15 do 65 let klesá
a v kategorii od 65 let výše narůstá. Pozitivním zjištěním je, že počet obyvatel narůstá
v kategorii od 0 do 14 let.
Tabulka 1 - Struktura obyvatel města Příbora

2012

2013

2014

2015

2016

Stav obyvatel

celkem

8 541

8 529

8 486

8 466

8 447

- dle věku:

0 – 14 let
15 – 64 let

- dle pohlaví:

65 let a více
muži
ženy

1 266
5 823
1 452
4 188
4 353
41,3
47
19
84
103
136
218
-101

1 280
5 775
1 474
4 182
4 347
41,5
35
32
79
93
144
142
-12

1 279
5 702
1 505
4 168
4 318
41,8
39
21
91
80
164
218
-43

1 292
5 646
1 528
4 150
4 316
42,1
41
21
84
92
185
197
-20

1 296
5 596
1 555
4 123
4 324
42,2
49
19
94
90
151
174
-19

Průměrný věk
Sňatky
Rozvody
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek celkový

Z údajů o počtu obyvatel od roku 2012 do roku 2016 je zřejmé, že počet obyvatel klesá, v těchto
letech klesl o 94 lidí. Na vývoj počtu obyvatel má vliv počet narozených, zemřelých,
přistěhovalých a vystěhovalých občanů. Ve výše uvedené tabulce můžeme vidět, že počet
vystěhovalých obyvatel klesá a počet přistěhovalých stoupá, přesto celkový počet obyvatel
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klesá, protože je stále více lidí, kteří se stěhují z Příbora pryč, než těch, kteří se do něj
přestěhovávají. Podobně je tomu i s počtem narození a úmrtí. Počet narozených dětí byl v roce
2016 o 10 větší než v roce 2012, tedy 94. Počet zemřelých od roku 2012 klesl ze 103 obyvatel
na 90. Vývoj těchto ukazatelů je znázorněn v grafu č. 1.
Graf 1 - Struktura obyvatel dle věku a pohlaví

Struktura obyvatel dle věku a pohlaví
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Pro celou Českou republiku je typický trend stárnutí populace a zvyšujícího se průměrného
věku obyvatel. Tento trend je, dle údajů získaných Českým statistickým úřadem, aktuální také
v Příboře. Graf č. 2 ukazuje vývoj průměrného věku obyvatel v České republice a v Příboře
za poslední roky. V letech 2012 a 2013 byl průměrný věk obyvatel Příbora stejný jako
průměrný věk obyvatel České republiky, od roku 2014 je průměrný věk obyvatel Příbora vyšší
než celorepublikový průměr.
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Graf 2 - Průměrný věk obyvatel
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Z údajů je patrné, že počet obyvatel města Příbora se každoročně snižuje a zároveň dochází
i ke změně věkové struktury obyvatel. Můžeme sledovat celorepublikový trend v nárůstu osob
v seniorském věku při snižujícím se počtu narozených dětí a celkově počtu osob do 15 let věku.

1.3 Rodinná oblast, rodinná situace
S jistou přesností nelze počet rodin na území města Příbora stanovit. Ukazatele, které je možné
v této oblasti sledovat, se týkají počtu sňatků, rozvodů, narozených dětí a potratů. Ze sčítání
lidu, které proběhlo v roce 2011, jsou dále k dispozici údaje o počtu společně hospodařících
domácností na území města rozdělených dále dle jejich složení.
Graf 3 - Rodinná situace ve městě
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Uvedený graf č. 3 znázorňuje sňatkovost a rozvodovost v Příboře mezi lety 2012 a 2015 a také
počet narozených dětí a počet potratů na území města. Počet svateb se pohyboval mezi 35 a 47
svatbami, nejméně svateb bylo 35 v roce 2013, v témže roce bylo zároveň nejvíce rozvodů
za sledované období, a to 32. Celkový počet narozených dětí se pohyboval mezi 80 a 91,
každoročně se přibližná polovina z nich narodila v manželství.
Dle informací zjištěných při sčítání lidu v roce 2011 bylo v Příboře celkem 3 498 společně
hospodařících domácností. Tabulka č. 2 blíže ukazuje, složení daných domácností. V největším
počtu jsou zde domácnosti tvořené jednou rodinou a v nich převažují rodinné domácnosti bez
závislých dětí. Úplných rodin se závislými dětmi a neúplných rodin se závislými dětmi bylo
v Příboře v roce 2011 celkem 993. Třetinu všech domácností tvoří domácnosti jednotlivců.

Tabulka 2 - Hospodařící domácnosti v Příboře v roce 2011

Hospodařící domácnosti celkem
tvořené jednou rodinou
úplné
v tom
v tom

neúplné

3 498
2 211

bez závislých dětí

1 022

se závislými dětmi

773

bez závislých dětí

196

se závislými dětmi

220

tvořené 2 a více rodinami
domácnosti jednotlivců
vícečlenné nerodinné domácnosti

52
1 096
139

1.4 Nezaměstnanost obyvatel města Příbora
Nezaměstnaní jsou všechny osoby starší 15 let, které ve sledovaném období souběžně splňovaly
dále uvedené tři podmínky:
 nebyly zaměstnané,
 hledaly aktivně práci. Formou aktivního hledání práce se rozumí hledání
prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, dále hledání
práce přímo v podnicích, využívání inzerce, podnikání kroků pro založení vlastní firmy,
podání žádosti o pracovní povolení a licence nebo hledání zaměstnání jiným způsobem,
 byly připraveny k nástupu do práce, tj., během referenčního období byly k dispozici
okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo zaměstnání
ve vlastním podniku.
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Údaje v této kapitole nemohou bezpečně postihnout přesný stav nezaměstnanosti, protože
mimo nezaměstnané registrované na úřadu práce, existují také nezaměstnaní neregistrovaní.
Přesto údaje o nezaměstnaných, poskytnuté Úřadem práce ČR, přinášejí důležité informace.

Tabulka 3 - Nezaměstnanost obyvatel

20131

2014

2015

2016

Město Příbor

6,02 %

5,4 %

4,24 %

4,26 %

Okres Nový Jičín

8,05 %

6,93 %

5,25 %

4,4 %

Moravskoslezský kraj

10,05 %

9,8 %

8,56 %

7,45 %

8,2 %

7,5 %

6,24 %

5,19 %

359

322

253

245

Okres Nový Jičín

8 672

7 516

5 679

4 793

Moravskoslezský kraj

89 976

83 877

72 573

64 036

Česká republika

596 833

541 914

453 118

381 373

415

881

2 290

1 804

Moravskoslezský kraj

2 280

5 399

10 324

10 911

Česká republika

35 178

58 739

102 545

132 496

Míra nezaměstnanosti

Česká republika

Počet evidovaných uchazečů
Město Příbor

Počet volných míst
Okres Nový Jičín

Dle informací poskytnutých Úřadem práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Kopřivnice, dosáhla k 31. prosinci 2016 míra nezaměstnanosti v Příboře 4,26 %. Jak
můžeme vidět v tabulce č. 3, je to údaj téměř totožný s mírou nezaměstnanosti v okrese Nový
Jičín ke stejnému datu. Ve srovnání s mírou nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji se
jedná o téměř tříprocentní rozdíl. Od roku 2013 můžeme vidět pokles míry nezaměstnanosti na
všech uvedených úrovních o 2 – 3%.

1

Údaje vždy k 31. prosinci daného roku
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Graf 4 - Míra nezaměstnanosti
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Podobně jako míra nezaměstnanosti klesá také počet evidovaných uchazečů o zaměstnání.
Ve městě Příboře mezi lety 2013 a 2016 klesl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání
o 114 uchazečů, což je celých 30 % z počtu uchazečů v roce 2013. Při srovnání počtu
evidovaných uchazečů o zaměstnání s počtem volných pracovních míst docházíme ke zjištění
značného poklesu uchazečů o zaměstnání a nárůstu volných pracovních míst. Srovnání těchto
dvou údajů v okrese Nový Jičín je znázorněno v grafu č. 5.
Graf 5 - Srovnání počtu uchazečů o zaměstnání s počtem volných míst v regionu
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2 Popis současného stavu v oblasti rodinné politiky ve městě
Město Příbor se snaží o rozvoj města ve všech oblastech společenského života jako je bydlení,
bezpečnost obyvatel, životní prostředí, dopravní obslužnost, zaměstnanost, školství, sociální
infrastruktura, kultura a volný čas atd., ale také se zaměřuje na zlepšení podmínek pro co
nejširší skupinu obyvatel v různých etapách života rodiny.
Vizí města, která je deklarována ve Strategickém plánu rozvoje města Příbora na období 2017
– 2025, schváleném Zastupitelstvem města Příbora, je
„ Příbor – bezpečné, moderní a živé město, efektivně využívající svého historického
dědictví, výhodné polohy a výborné dostupnosti, město přívětivé pro bydlení, vstřícné
k podnikání a atraktivní pro návštěvníky a turisty.“
Také další dokumenty města Příbora jako např. Plán rozvoje bydlení ve městě Příboře do roku
2020, Plán prevence kriminality na léta 2017 – 2021, III. Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb a souvisejících aktivit na období 2018 – 2020, které jsou zpracovány v souladu s platnou
legislativou, platnými koncepcemi České republiky v oblasti prorodinné politiky, dostupného
bydlení, se strategií prevence kriminality v ČR atd., reagují na připravované změny v sociálním
bydlení, v sociálních službách, školství aj.
Zájem o řešení problematiky v bytové oblasti, v oblasti kultury, rodinného a společenského
života a uspokojování potřeb obyvatel města Příbora je taktéž deklarován ve volebních
programech do komunálních voleb pro volební období 2014 – 2018 všech volebních stran
ve městě Příboře.

2.1 Oblast školství
Ve městě Příboře fungují dvě mateřské školky a dvě základní školy, jejichž zřizovatelem
je město, dále jedna střední škola a základní umělecká škola, které zřídil Moravskoslezský kraj.
Ve městě, v místní části Hájov, rovněž funguje soukromá mateřská škola.
Mateřskou školu Kamarád Příbor, Frenštátská 1370, navštěvovalo ve školním roce
2016/2017 celkem 174 dětí a kapacita školky je 175 dětí. U školky je vybudováno moderní
hřiště, které funguje nejenom v době provozu školky, ale i v odpoledních hodinách a přes
víkendy. Provozní doba školky je od 6:15 hodin do 16:15 hodin.
Mateřskou školu Příbor, Pionýrů 1519, která se nachází v sídlištní zástavbě, navštěvovalo
ve školním roce 2016/2017 celkem 74 dětí a kapacita školy je 75 dětí. Provozní doba je od 6:15
hodin do 16:00 hodin. I u této školy je vybudováno moderní dětské hřiště, které je rovněž
v odpoledních hodinách a o víkendech otevřeno pro veřejnost.
Soukromá Mateřská škola Hájov s. r. o. zahájila činnost 1. září 2007 v budově ve vlastnictví
města Příbora, ke které přináleží také zahrada vybavená herními prvky, ZOO koutkem a saunou.
Mateřská škola má kapacitu 50 dětí a provozní dobu od 6:00 do 18:00 hodin.
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Celková kapacita předškolních zařízení je v současnosti dostačující k pokrytí potřeb
na umístění dětí v příslušném věku. V souvislosti s novelizací školského zákona se město
začíná připravovat na povinné přijímání do předškolního vzdělávání dětí již od věku 2 let. Bude
nutno vybudovat a zřídit přibližně 5 nových tříd. Město má vytipované objekty, které by mohly
po provedení nezbytných stavebních úprav sloužit k uvedenému účelu.
Základní škola Příbor na ulici Jičínské má kapacitu 550 žáků a ve školním roce 2016/2017
navštěvovalo školu celkem 384 žáků. Ve škole pracuje v rámci pedagogického sboru výchovná
poradkyně, školní metodik prevence, sociální pedagog, speciální pedagog a pět pedagogických
asistentů. Při škole funguje i družina, která má otevírací dobu od 6:00 hodin do 8:30 hodin
a od 11:30 hodin do 16:30 hodin. V současné době navštěvovalo družinu 90 žáků. V roce 2012
bylo u základní školy vybudováno nové školní hřiště.
Základní škola Npor. Loma v Příboře má kapacitu 600 žáků a ve školním roce 2016/2017
navštěvovalo školu celkem 406 žáků. Ve školním pedagogickém sboru rovněž pracuje
výchovná poradkyně, školní metodik prevence a tři pedagogičtí asistenti. Součástí školy
je školní jídelna a školní družina. Školní družinu v současné době navštěvovalo 116 dětí
a provozní doba je od 6 do 7:30 hodin a od 11:30 do 16:30 hodin. K základní škole přináleží
hřiště s atletickou dráhou a hřištěm pro basketbal, které slouží jednak pro výuku tělesné
výchovy a dále pro sportovní kluby k volnému využití občany města. Záměrem města je toto
hřiště renovovat a vytvořit zde lepší podmínky pro sportovní vyžití.
Obě základní školy jsou zapojeny do různých projektů a vyvíjejí i mimoškolní činnost.
Vzhledem k tomu, že chování žáků se všeobecně zhoršuje a vyskytují se sociálně patologické
projevy, bylo by vhodné, aby na obou školách pracoval psycholog s potřebným zaměřením.
V současnosti si obě školy zajišťují psychologické a poradenské služby prostřednictvím
extérních psychologů.
Ve městě Příboře je umístěn i Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607,
příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj a jsou v něm umístěny
děti od 3 do 26 let. Kapacita dětského domova je 27 dětí ve třech rodinných skupinách. Provoz
je celoroční s celodenní péčí, zařízení poskytuje dětem plné přímé zaopatření.
Základní umělecká škola Příbor je příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským
krajem. Dětem poskytuje základy vzdělání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru a
připravuje žáky pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách a školách
uměleckého zaměření a na Konzervatoři. Také připravuje odborně žáky pro studium na
vysokých školách s uměleckým zaměřením. Ve škole rovněž působí Dechový orchestr mladých
a mažoretky.
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, je škola s více než stoletou
tradicí. Škola především připravuje žáky ke studiu na vysokých školách libovolného zaměření.
Na škole s cílovou kapacitou téměř 480 žáků je možno studovat ve dvou studijních oborech:
gymnázium čtyřleté a gymnázium osmileté. Škola nabízí jazykové a pobytové kurzy pro
širokou veřejnost.
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2.2 Oblast volnočasových aktivit
Ve městě je aktivních mnoho organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí,
mládeže, ale i dospělých.
LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace města, je nezisková
organizace s právní subjektivitou. Organizace vykonává pravidelnou zájmovou činnost,
a to formou kroužků, klubů, kurzů se zaměřením na techniku, přírodovědu, sport, estetiku,
společenskou vědu atd. Mezi další činnosti organizace patří příležitostná zájmová činnost,
v rámci které jsou organizovány různé zájezdy, společenské akce, výtvarné dílny, výstavy,
sportovní turnaje a soutěže. Pravidelnou zájmovou činnost, kterou tvoří 41 kroužků,
navštěvovalo cca 415 účastníků z řad dětí, žáků, studentů a ostatních občanů města.
Středisko volného času zřídilo v roce 2008 i Mateřské centrum Zvoneček. Centrum nabízí
maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem aktivní využití volného času formou různých
vzdělávacích, zájmových a odborných činností. Jsou to převážně pohybové aktivity,
dramatizace pohádek, rytmické říkánky, různé výtvarné činnosti, tematické akce. Mateřské
centrum Zvoneček navštíví každoročně cca 1 500 maminek s dětmi.
BAV klub Příbor, s.r.o. je soukromé středisko volného času, které od roku 1992 nabízí pestrou
činnost pro všechny věkové kategorie. Zájemci si mohou vybrat z 25 kroužků a kurzů. Středisko
pořádá akce pro školy, děti, sportovní a kulturní aktivity pro celé rodiny.
Academia Via Familia o.s. – je nezisková organizace, její název vychází z myšlenky J. A.
Komenského, který na rodinu a rodiče kladl velký důraz. Organizace pořádá jednak semináře
pro rodiče, manželské páry, semináře pro muže a ženy, dále letní kempy, poradny pro rodiče,
dny rodiny ve městě a spoustu dalších akcí.
Bc. Diana Ryšánková - To je pohádka – profesionální péče o děti. Pořádá ve městě akce
pro děti od předškolního věku až po školáky, organizuje příměstské tábory a další různé akce
pro děti.
Dalším zařízením ve městě je městská knihovna, která vytváří spoustu akcí pro rodiny.
Jedenkrát měsíčně pořádají výtvarnou dílnu pro děti, rodiče a prarodiče pod názvem
„Odpoledne s pastelkou“. Dále jsou to besedy o literatuře, vyhlašují různé soutěže pro děti, pro
dospělé pořádají přednášky na různá témata a pro seniory je to seznámení s internetem.
V dětském koutku si mají děti možnost vybrat z nabídky různých her pro větší i menší děti,
nakreslit obrázek apod.
Příborská muzejní škola (nejen) pro seniory organizována Muzeem Novojičínska, p.o.,
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře každoročně reaguje na potřeby a požadavky
seniorů 21. století. Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas,
vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe
je základním východiskem muzejní školy. V jejím průběhu se zájemci mohou vzdělávat formou
přednášek zaměřených na zcela nová témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie
a ochrany kulturního i přírodního dědictví.
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Tělovýchovná jednota Příbor, z. s.
TJ Příbor má k dispozici sportovní halu se zázemím, fitcentrem a saunou. Majetkem TJ Příbor
je dále areál kopané se dvěma fotbalovými hřišti, tribunou a zázemím. Další samostatný areál
tvoří čtyři tenisové antukové kurty, vybavené sociálním zařízením a klubovnou. TJ Příbor
sdružuje jak jednotlivce, tak samostatné sportovní kluby s právní subjektivitou. Organizačně
jsou provozovány tyto sportovní aktivity: aerobic, jezdectví, malá kopaná, nohejbal, lední
hokej, vzpírání, tenis a kopaná.
TJ Příbor sdružuje okolo 450 členů ve všech sportovních oddílech a klubech.
Tělocvičná jednota Sokol Příbor – občanské sdružení
TJ Sokol je vlastníkem sportovního areálu na Lidické ulici. Ke sportovní činnosti je k dispozici
tělocvična, herna stolního tenisu a venkovní asfaltové hřiště. Součástí areálu je restaurace
a bývalý kinosál, který v současné době slouží jako prodejna a skladové prostory.
TJ Sokol sdružuje cca 150 členů a zabezpečuje sportovní využití členům následujících oddílů:
stolní tenis, gymnastika, cvičení seniorů, florbal a badminton.
Basketbalový klub, z.s.
Basketbalový klub využívá pro svou sportovní činnost tělocvičnu při ZŠ Npor. Loma
a tělocvičnu Masarykova gymnázia, které jsou ve vlastnictví města Příbor a Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Sdružuje asi 150 členů všech věkových kategorií.
Ostatní sportovní kluby a oddíly
Ve městě působí celá řada dalších sportovních klubů nebo oddílu a to buď samostatně, případně
pod školskými zařízeními.
Patří mezi ně Klub českých turistů, sportovní klub sálové kopané, volejbalový klub, atletický
klub, florbalové kluby aj.
Kromě těchto tělovýchovných zařízení, která mohou využívat nejenom aktivní sportovci, ale
všichni občané města, kteří si chtějí zasportovat a upevnit si tak své zdraví, jsou ještě
vybudována hřiště u mateřských školek pro malé děti, dále má město jedenáct hřišť a sedm
sportovišť. Hřiště i sportoviště jsou umístěna nejvíce v sídlištních zástavbách a slouží pro
míčové hry, streetball, jsou zde vybudovány stoly pro stolní tenis a pro rodiny s dětmi slouží
hřiště s dětskými prvky (průlezky, klouzačky, pískoviště apod.) Dále pro sportovní využití
mladých lidí byl vybudován ve městě Skatepark a Workoutový park.
V tělocvičně na ul. Dukelská je v provozu horolezecká stěna a v městském parku je umístěno
dopravní hřiště, které slouží nejenom mládeži z Příbora, ale je využíváno i žáky z širokého
okolí. Na ulici Dukelská je vybudováno hřiště ve formě travnaté plochy o rozměrech 50 x 30 m,
které rovněž slouží ke sportovním účelům.
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2.3 Bezpečnost ve městě
O bezpečnost ve městě se především stará Městská policie Příbor, která provádí výkon služby
dle zákona o obecní policii – dohled nad dodržováním obecně závazných právních předpisů
o ochraně veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, odhaluje
přestupky a jiné správní delikty.
K zajištění bezpečnosti, prevence a veřejného pořádku využívá kamerový systém, spolupracuje
s Policií České Republiky, na základě veřejnoprávních smluv působí i na územích obcí
Kateřinice, Mošnov, Skotnice, Petřvald a Trnávka.
Městská policie Příbor se podílí na prevenci kriminality, kdy pro občany města jsou realizovány
různé preventivní akce, přednášky, divadla, strážníci se účastní akcí, na které jsou přizváni
různými organizacemi. Pro danou oblast jsou vytvářeny projekty a koncepční dokumenty,
pravidelně jsou v Měsíčníku města Příbora či na webových stránkách města zveřejňovány
informace o dění z pohledu prevence kriminality a práce Městské policie Příbor.
2.3.1 Kriminalita v Příboře
Kriminalita ve městě Příboře je pravidelně sledována Zastupitelstvem města Příbora, kterému
vedoucí Policie České republiky – Obvodní oddělení Příbor a vrchní strážník Městské policie
Příbor předkládají podrobné zprávy o své činnosti a o stavu kriminality ve městě.
Zpráva o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2016 Policie České republiky – Obvodní
oddělení Příbor podává údaje o trestné činnosti, o oblasti přestupků a správních deliktů, oblasti
veřejného pořádku a o oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tato zpráva uvádí
data evidovaná ve správním obvodu Obvodního oddělení Příbor, který kromě Příbora a jeho
částí zahrnuje také obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Sedlnice, Skotnice a Trnávka. Přestože
se jedná o širší území, než pro které je vytvářen tento prorodinný dokument, považujeme údaje
v níže uvedené tabulce za adekvátní pro doplnění analýzy situace ve městě Příboře.
V tabulce č. 4 jsou uvedeny počty trestných činů, kterými se zabývala Policie ČR - Obvodní
oddělení Příbor, a procentuální vyjádření úspěšnosti při objasňování daných trestných činů.
Z údajů o trestných činech je zřejmá celková klesající tendence trestné činnosti a narůstající
úspěšnost objasnění trestných činů. K těmto údajům je nutno podotknout, že na konečná čísla
má vliv také neustálý legislativní proces, který mění, ruší i zavádí nové skutkové podstaty
trestných činů.
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Tabulka 4 - Trestná činnost zaznamenána Policií ČR – Obvodní oddělení Příbor

2013

2014

2015

2016

Celková trestná činnost

359

322

271

218

úspěšnost

47%

56%

59%

62%

Obecná trestná činnost

293

240

189

139

úspěšnost

40%

47%

47%

53%

18

15

18

20

67%

73%

77%

99%

2

4

1

2

účinnost

50%

100%

100%

100%

Majetková trestná činnost

249

182

142

88

úspěšnost

34%

35%

37%

34%

- z toho krádeže vloupáním

112

60

49

31

úspěšnost

31%

29%

33%

26%

- z toho krádeže prosté

122

91

74

51

úspěšnost

35%

29%

38%

39%

24

39

28

29

83%

85%

75%

86%

27

19

16

16

67%

58%

56%

50%

37

63

66

63

89%

92%

94%

86%

Násilná trestná činnost
úspěšnost
Mravní trestná činnost

Ostatní trestná činnost
úspěšnost
Hospodářská trestná činnost
úspěšnost
Zbývající trestná činnost
úspěšnost

2.4 Sociální oblast
Na území města Příbora působí celkem 6 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují
celkem 8 druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. Pobytovou sociální službou ve městě je Domov Příbor, příspěvková
organizace. Terénní a ambulantní sociální službou, která je také poskytována v Domech
s pečovatelskou službou v Příboře, je Pečovatelská služba Příbor zajišťována Diakonií ČCE –
střediskem v Ostravě. Vzhledem k cílovým skupinám uživatelů specifických sociálních služeb,
jsou v Příboře některé sociální služby poskytovány klientům pouze v některé dny v týdnu přímo
v jejich přirozeném prostředí, v terénu nebo ambulantně. Tyto služby zajišťují poskytovatelé
sociálních služeb, kteří mají sídlo organizace v jiných městech. Jedná se o Centrum
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Andělé Stromu života pobočný spolek
Moravskoslezský kraj, Slezskou diakonii a Renarkon, o.p.s.
Město Příbor každoročně přispívá ze svého rozpočtu na sociální služby a navazující aktivity
více než 1 milion korun. Jedná se o sociální služby, které jsou poskytovány uživatelům na území
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města Příbora, nebo mimo město Příbor pro občany s trvalým pobytem na území města Příbora.
Podrobný přehled je uveden ve III. Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
a navazujících aktivit města Příbora na období 2018 - 2020.
Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, jako pověřený městský úřad provádí sociální práci
a poskytuje sociální poradenství pro cílové skupiny: rodiny s dětmi, osoby v hmotné nouzi,
nezaměstnané, seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby s rizikovým způsobem života,
osoby bez přístřeší aj. Město Příbor také vykonává funkci opatrovníka u osob omezených
ve svéprávnosti.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor rovněž působí jako orgán sociálně právní
ochrany dětí, podle potřeb a rozsahu nezbytných opatření poskytuje pomoc dětem a rodičům
nebo jiným osobám zodpovědným za výchovu dětí.

2.5 Sociálně vyloučené lokality
Sociálně vyloučenou lokalitou se rozumí území nebo oblast obývaná významnou měrou
osobami, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou ohrožené sociálním vyloučením. Sociálně
vyloučené lokality se velice často vyznačují velmi specifickými územními a sociálními
charakteristikami. Může se jednat například o vysokou míru nezaměstnanosti, nedostatek
pracovních příležitostí, závislost obyvatel na systému sociálního zabezpečení, nižší úroveň
vzdělanosti, vyšší kriminalita, špatný až havarijní stav obytných objektů, špatná dostupnost
služeb, náročnější dopravní spojení, izolovanost území, potřeba realizace podpůrných
programů apod.
V současné době se na území města Příbora a jeho místních částí nevyskytuje žádná sociálně
vyloučená lokalita.

2.6 Bytová politika
Současná bytová politika vychází z dokumentu Koncepce rozvoje bydlení ve městě Příboře,
na kterou navazuje Plán rozvoje bydlení ve městě Příbor do roku 2020 schválený
Zastupitelstvem města Příbora 22. 6. 2017.
V následujícím období bude stěžejním úkolem dokončit stavební úpravy budovy č. p. 245 a 247
na ulici Jičínské, ve které po celkové rekonstrukci vzniknou nové převážně malometrážní byty
a v I. nadzemním podlaží ubytovna. Neméně důležitým úkolem pak bude zajistit provoz nové
budovy tak, aby nedocházelo k její devastaci jako v dřívější době. Pokud bude obcím nařízena
povinnost zabezpečit na svém území legislativou definované sociální bydlení, mohla by nová
budova částečně sloužit i pro tyto účely.
Velkým projektem, který by se měl do roku 2020 dokončit, je příprava zástavby lokality
za Základní školou Npor. Loma v Příboře. Pokud budou pro rok 2018 schváleny potřebné
finance, zahájilo by město realizaci inženýrských sítí a v roce 2018 a 2019 by mohl být zahájen
prodej jednotlivých parcel pro individuální bytovou výstavbu.
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V oblasti bytové politiky se již nepředpokládá další prodej bytového fondu, město bude dále
pokračovat v péči o bytové domy ve svém vlastnictví, ve snaze zkvalitňovat bydlení,
zabezpečovat potřebné opravy (např. výměny oken v domech s pečovatelskou službou, opravy
společných rozvodů elektroinstalace apod.).
Město Příbor má ve svém vlastnictví k březnu 2017 celkem 537 obecních bytů. Z tohoto počtu
je 477 bytů obecních určených pro všechny obyvatele města a 60 bytů v domech s byty
zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Počty obecních bytů dle velikosti:






velikost 1+0
velikost 1+1
velikost 2+1
velikost 3+1
velikost 4+1

31 bytů
113 bytů
261 bytů
127 bytů
5 bytů

Zájemci o pronájem obecního bytu si při splnění stanovených podmínek podávají žádosti
o přidělení obecního bytu na odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor. Ke 22. květnu
2017 odbor rozvoje města evidoval 20 žádostí o přidělení bytu o velikosti 1+1 a 63 žádostí
o přidělení bytu o velikosti 2+1.
Podrobnější popis městského bytového fondu, základní cíle v oblasti zabezpečení kvalitního
stavu bytového fondu, zlepšení hospodaření s byty ve vlastnictví města a rozšíření bytového
fondu je uveden v Plánu rozvoje bydlení ve městě Příbor do roku 2020.
2.6.1 Stavební povolení a kolaudace
V uplynulém roce 2016 bylo vydáno v obci Příbor celkem 8 stavebních povolení, čímž vznikne
8 nových bytových jednotek. Dále bylo v průběhu roku 2016 vydáno 16 bytovým jednotkám
povolení k trvalému užívání. Z toho 13 bytových jednotek vzniklo dokončením 12 novostaveb
rodinných domů. Dvě bytové jednotky vznikly stavebními úpravami stávajících rodinných
domů či nebytových objektů.
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Tabulka 5 - Stavební povolení a kolaudace bytových jednotek v roce 2016

Počet vydaných stavebních povolení a kolaudací bytových jednotek v roce 2016
Kolaudace

Stavební povolení

Novostavby

Stavební úpravy

Novostavby

Stavební úpravy

Příbor

8

2

4

1

Prchalov

1

0

0

0

Hájov

5

0

3

0

Celkem

14

2

7

1

Během roku 2016 bylo ze strany občanů města Příbor požádáno o vydání cca 32 stavebních
povolení a ohlášení na stavební úpravy rodinných domů - nové venkovní omítky, nástavby
a přístavby rodinných domů, výměny oken, střešních krytin a dalších stavebních prací vedoucí
ke zlepšení vzhledu rodinných domů a k prodloužení jejich životnosti.
Vývoj situace povolených a zkolaudovaných bytových jednotek v Příboře a v jeho místních
částech v letech 2013 až 2016 je pro přehled znázorněn v grafech č. 6 a 7.
Graf 6 - Povolené bytové jednotky v letech 2013 - 2016
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Graf 7 - Zkolaudované bytové jednotky v letech 2013 - 2016
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2.7 Komunikace s veřejností
Komunikace je velmi důležitým nástrojem, kterému město věnuje velkou váhu. Mezi hlavní
komunikační prostředky s rodinami patří: webové stránky města, speciální rodinný web města
obsahující spoustu důležitých informací, speciální kulturní web města, facebook města, twitter,
měsíčník, rozhlas, městská televize, dětský webík, anketní dotazníky. Občany informujeme
o dění ve městě formou informačních SMS. Veškeré webové stránky jsou v responzivním
designu, což umožňuje komfortní zobrazení na mobilech, tabletech apod. Novinkou je také
mobilní aplikace „V obraze“, která přináší přehled aktualit z webu, upozorní na nově vložené
zprávy o pořádaných akcích, lze si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední
desce apod.
Kromě zachování stávajících komunikačních kanálů město plánuje jejich rozšíření zavedením
nových, jako např. sdílení informací přes Instagram, Google+, chatování aj. Cílem je také
zavedení co nejjednoduššího vyřizování životních situací, např. zavedením elektronických
formulářů.

2.8 Kulturní dění ve městě
Kulturní dění ve městě je v současné době organizováno pro všechny věkové kategorie. Pro
děti předškolního a školního věku a pro jejich rodiče jsou organizována divadelní a hudební
představení, divadelní představení pro školky a školy, programy v rámci Mezinárodního dne
památek a sídel, Dne dětí a rodiny, Dnů evropského dědictví, Velikonočního jarmarku,
Mikulášské jízdy aj. Je kladen důraz na společné aktivity rodiny (workshopy pro děti a rodiče
nebo prarodiče). S otevřením Kulturního domu byla rozšířena nabídka pohádek.
Na základě anket město přizpůsobuje program i pro mladistvé. V roce 2017 byla poprvé
uspořádána youtuberská show a koncerty pro mladistvé. Pro střední a starší generaci jsou
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rovněž pořádána divadelní představení a koncerty, jak v Kulturním domě, tak v piaristickém
klášteře. Pro seniory je pořádán speciální program ke Dni seniorů. Kromě kulturní nabídky
města jsou velmi aktivní také sdružení a spolky pořádající programy pro rodiny. Prioritní je pro
město spokojená a zabezpečená rodina, a proto město přistoupilo také k možnosti pořádat
veřejnou sbírku. Poslední sbírka byla věnována nemocnému Adamovi, její výtěžek byl předán
jeho rodině na úhradu léčebných výdajů.
Pro příští období město hodlá zachovat tradiční kulturní akce, které jsou velmi oblíbené pro
rodinné aktivity např. Mezinárodní den památek a sídel, Dny evropského dědictví,
Valentýnskou pouť, Den dětí a rodiny, Mikuláš apod. Každým rokem jsou nově zařazovány
jiné atraktivní akce, např. Slet čarodějnic, Halloweenský rej. Na základě přání rodin budou
v příštích letech pořádány také maškarní plesy pro rodiny s dětmi, tančírny pro rodiče
a prarodiče. Plánují se také komentované prohlídky Příborem s plněním úkolů pro děti
i dospělé.

2.9 Dopravní obslužnost
Současný stav dopravní obslužnosti ve městě je dán snahou reagovat na požadavky občanů
města Příbora s ohledem na jejich dopravní dostupnost, a to z lokalit Prchalov, případně Hájov,
do lokality město Příbor. To zahrnuje dostupnost za lékařem, vyřizování potřeb občanů na
úřadech, nákupy apod. Jedná se o doplňkovou dopravní obslužnost.
Základní dopravní obslužnost (dostupnost do škol a práce) dosud k uspokojení řešil Městský
úřad v Novém Jičíně, jako pozůstatek činnosti z dob okresu. Daří se doposud téměř ze 100%
upravit dopravní linky a turnusy podle potřeb cestujících tak, aby objem prokazatelné ztráty
na jeden km nenarůstal příliš extrémně a docílila se tak požadovaná hospodárnost.
Na budoucí období v oblasti dopravní obslužnosti jsou jisté snahy v Zastupitelstvu města
Příbora zajistit rekreační linky z města Příbora do blízké obce Hukvaldy, alespoň víkendově,
kdy je však tato problematika z hlediska nákladovosti pro samotné město velmi náročná.
V důsledku nového způsobu financování v oblasti veřejné dopravy od roku 2019 a v souvislosti
s výsledky vyhlášení veřejných soutěží však zřejmě vzniknou jiné podmínky, které ukážou,
jaké možnosti bude uvedený systém dopravní obslužnosti nabízet.

2.10 Bezbariérová přístupnost obce
V roce 2016 nechalo město Příbor zpracovat analýzu problematických míst v centru města
z hlediska jejich bezbariérovosti. V návaznosti na tento dokument je připravováno vybudování
bezbariérové trasy města, která by měla propojit významné veřejné budovy v historickém
centru Příbora.
V současné době je největším problémem bariérový přístup do budovy městského úřadu.
Z tohoto důvodu byla zpracována studie řešení bezbariérového přístupu s umístěním výtahu
ve dvorním traktu radnice. Součástí bezbariérových úprav je mimo jiné i bezbariérové sociální
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zařízení a zajištění bezbariérového pohybu po jednotlivých podlažích budovy městského úřadu.
Bezbariérové úpravy byly zahrnuty do projektu komplexních stavebních úprav objektu radnice.
Dalším objektem ve městě, kde není zajištěn bezbariérový přístup pro osoby se zdravotním
znevýhodněním a postižením, je budova České pošty. Situace bariérovosti objektu je prozatím
řešena pozitivním přístupem a ochotou zaměstnanců obou úřadů, kdy pracovníci s jednotlivými
kompetencemi řeší požadavky zdravotně postižených osob individuálně.
Město Příbor zažádalo v letošním roce o dotaci na zabezpečení bezbariérových úprav druhého
nadzemního podlaží objektu Základní školy Npor. Loma. V současné době je bezbariérové
první nadzemní podlaží školy včetně školní družiny a školní jídelny.

2.11 Veřejná finanční podpora a přímá podpora rodin
Město Příbor každoročně vyhlašuje veřejnou finanční podporu, pomocí které se snaží podpořit
činností a aktivity realizované na území města, a to zejména v následujících oblastech: podpora
kultury, sportu a tělovýchovy, zájmová činnost dobrovolných sdružení a spolků ve městě,
prevence kriminality a sociální služby poskytované občanům města nebo občanům mimo území
města s trvalým pobytem ve městě Příboře.
Na veřejnou finanční podporu aktivit v oblasti rozvoje rodinné politiky a péče o občany město
Příbor od roku 2017 z rozpočtu města vyčleňuje téměř 4 433 000 Kč (podrobněji tabulky
č. 6 – 11).
Celková výše veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora
Tabulka 6 - Celková výše veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora

Rok

Počet podpořených projektů
v rámci VFP

Celková výše rozdělených finančních
prostředků v Kč

2013

29

2 119 000,00

2014

30

2 000 000,00

2015

35

1 680 000,00

2016

31

2 020 000,00
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Veřejná finanční podpora a finanční dary v rozpočtu na rok 2017
Tabulka 7 - Veřejná finanční podpora a finanční dary na rok 2017

Celková výše finančních prostředků
v Kč

Jednotlivé oblasti v rozpočtu
Veřejná finanční podpora - činnost

2 099 000,00

Veřejná finanční podpora – materiálně
technické základny

1 000 000,00

Veřejná finanční podpora – granty

132 000,00

Veřejná finanční podpora – sociální
oblast

1 050 000,00

Sociální oblast – finanční dary

30 000,00

Veřejná finanční podpora – prevence
kriminality

120 000,00

Veřejná finanční podpora na materiálně technickou základnu – z finančních prostředků
na základě loterijního zákona
Tabulka 8 - Veřejná finanční podpora na materiálně technickou základnu

Rok

Počet podpořených projektů
v rámci veřejné finanční podpory –
materiálně technické základny

Celková výše rozdělených finančních
prostředků v Kč

2013

2

1 000 000,00

2014

2

910 477,00

2015

8

1 099 582,00

2016

3

94 499,00
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Veřejná finanční podpora – prevence kriminality
Tabulka 9 - Veřejná finanční podpora - prevence kriminality

Rok

Počet podpořených projektů –
prevence kriminality

Celková výše rozdělených finančních
prostředků v Kč

2013

9

111 600,00

2014

7

90 000,00

2015

7

120 000,00

2016

6

120 000,00

Veřejná finanční podpora a finanční dary – sociální oblast
Tabulka 10 - Veřejná finanční podpora a finanční dary - sociální oblast

Rok

Počet podpořených organizací –
sociální oblast

Celková výše rozdělených finančních
prostředků v Kč

2013

10

114 100,00

2014

11

75 000,00

2015

11

71 000,00

2016

11

109 000,00

Veřejná finanční podpora – granty v kulturní činnosti
Tabulka 11 - Veřejná finanční podpora - kulturní činnost

Rok

Počet podpořených projektů –
granty v kulturní činnosti

Celková výše rozdělených finančních
prostředků v Kč

2013

16

160 000,00

2014

16

160 000,00

2015

17

132 000,00

2016

16

131 364,00
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Město Příbor ze svého rozpočtu také přiděluje finanční prostředky Komisi pro občanské
záležitosti, která je využívá na vítání narozených občánků města, dále jsou finanční prostředky
použity na zakoupení dárků pro jubilanty ve městě, zakoupení vánočních balíčků pro klienty
domova pro seniory, drobné dárky žákům prvních tříd. Každoročně město zakoupí drobné
dárky pro občany, kteří dovrší 70, 75 a 80 let svého života, ocení i nejlepší žáky školy,
nejstaršího občana města, oceněni jsou i občané, kteří slaví zlatou svatbu. Zvlášť ocenění jsou
také občané darující krev a plazmu. Město Příbor uděluje i cenu obce a poskytuje i drobný dárek
novomanželům. Na tyto akce město schválilo finanční částku pro rok 2017 ve výši 190 000 Kč.
V rámci prorodinných opatření město Příbor osvobodilo od poplatků za svoz komunálního
odpadu jednak občany, kteří nedovršili 1 rok života, dále jsou to občané, kteří nedovršili 18 let
života a žijící v dětských domovech v ČR, občany, kteří žijí v domově pro seniory a obyvatele
města, kteří žijí v zahraničí po dobu delší ½ roku.
Městská knihovna nabízí svým uživatelům služby internetu zdarma, občané města mohou
využít tuto službu pro hledání zaměstnání, služba je rovněž využívána i seniory atd.
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3 Zhodnocení Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora
na období 2013 - 2017
Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2013-2017 byl schválen Zastupitelstvem
města Příbora dne 13. prosince 2012. Plnění tohoto plánu bylo pravidelně každoročně
monitorováno Radou města Příbora a následně Zastupitelstvem města Příbora. Podrobnou
zprávu o plnění všech priorit a opatření v jednotlivých oblastech projednávalo Zastupitelstvo
města Příbora za rok 2013 dne 30. ledna 2014, následně 26. března 2015 a 23. března 2016.
Monitoring plnění plánu za rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem města Příbora dne 28. března
2017.
Přehled a popis všech 10 priorit se 41 opatřeními včetně způsobů plnění je uveden
v následujících tabulkách.
Tabulka 12 - Priority Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2013 - 2017

Název opatření

Způsob realizace

Plnění

Priorita 1 – Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě
1.1. Situační prevence –
úprava zákoutí ve městě
a v městském parku, více
veřejného osvětlení, hlavně
v parku nábřeží Rudoarmějců

 Zvýšená pochůzková činnost Městské
policie Příbor,
 vytipované lokality jsou monitorovány
kamerovým systémem Městské policie
Příbor,
 mobilní kamera do míst, kde je v dané době
nárůst páchání trestné činnosti,
 odstraňovaní závad a rozšíření veřejného
osvětlení,
 odstraňovaní přerostlé zeleně a údržba
odlehlých zákoutí,
 výzvy občanům k zabezpečení volně
pobíhajících psů atd.

1.2. Uzamykání městského
parku ve večerních hodinách

Nerealizováno
z důvodu
kulturního domu.

1.3. Rozšíření lokalit ve městě
se zákazem požívání alkoholu

Od ledna 2016 je účinná nová obecně závazná
vyhláška č. 6/2015 o zákazu požívání
alkoholických
nápojů
na
veřejných
prostranstvích.

opatření
splněno

1.4. Podpora terénního
programu Novojičínska

Finanční podpora v rámci veřejné finanční
podpory. Spolupráce terénního programu
s odborem sociálních věcí Městského úřadu
Příbor a Městskou policií Příbor.

opatření
splněno
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rekonstrukce

opatření
splněno

opatření
nerealizováno

1.5. Zatraktivnění nabídky
volnočasových aktivit pro
mládež prostřednictvím
organizací zabývajícími se
aktivitami pro děti a mládež

Nabídku zajišťují střediska volného času –
LUNA, středisko volného času, BaV klub, dále
sportovní kluby a město Příbor. Z dotace
„Obec přátelská rodině“ byly k dopravnímu
hřišti dodány nové koloběžky a trojkolky
a novými hracími prvky byla vybavena dětská
hřiště na ul. Štramberská, ul. U Tatry
a v městském parku.

1.6. Větší informovanost
rodičů o prevenci sociálně
patologických jevů
(spolupráce mateřských a
základních škol, Městské
policie Příbor, Městské
knihovny, městské televize
Local TV apod.)

Informovanost
probíhá
prostřednictvím
informačních letáků Městské policie Příbor.
Informace jsou dostupné dále na webových
stránkách města a Městské policie Příbor a
v Měsíčníku města. Městská policie Příbor
pravidelně realizuje preventivní přednášky na
mateřských a základních školách.

opatření
splněno

opatření
splněno

Priorita 2 – Podpora bydlení osob opouštějících zařízení pro výkon ústavní výchovy
2.1. Zjištění potřebnosti
bydlení osob, které opouštějí
po dosažení zletilosti zařízení
pro výkon ústavní výchovy

Ředitel Dětského domova, Masarykova č. p.
607, Příbor, nemá žádné požadavky týkající
se zajištění bydlení pro své klienty.

2.2. V případě potřeby
vyčlenění vhodného obecního
bytu a mimořádné přidělení
bytu Radou města Příbora

Nerealizováno, návaznost na opatření 3.1.

2.3. Spolupráce města Příbora
se zařízením pro výkon
ústavní výchovy

Na základě dohody s ředitelem Dětského
domova probíhá spolupráce formou finančního
příspěvku města na vánoční dárky pro děti.

opatření
nerealizováno

opatření
nerealizováno

opatření
splněno

Priorita 3 – Podpora činnosti Mateřského centra „Zvoneček“
3.1. Zajištění aktivit pro
rodiny s dětmi

Aktivity pro rodiny s dětmi zajišťuje Mateřské
centrum „Zvoneček“, ročně jeho aktivity
navštíví až 1 500 maminek s dětmi. Rozvoj
činnosti podpořen pořízením didaktických
pomůcek a hracích prvků z dotace „Obec
přátelská rodině“.

opatření
splněno

3.2. Zajištění vzdělávacích
aktivit pro rodiče na
rodičovské dovolené nebo
vracející se na trh práce

V roce 2014 probíhala v mateřském centru
výuka anglického jazyka s hlídáním dětí.
V dalších letech již nebyly vzdělávací kurzy
pořádány z důvodu nezájmu.

opatření
splněno
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Informovanost
probíhá
prostřednictvím
místních médií, webových stránek, plakátů a
letáků.

opatření
splněno

Pravidelně
je
Muzeem
Novojičínska
3.4. Nabídka různých kurzů
realizována
Muzejní
škola
pro
seniory.
Senioři
a aktivit pro prarodiče s dětmi
se
mohou
zúčastňovat
aktivit
pro
dospělé
a ostatní seniory ve městě
pořádaných střediskem volného času LUNA
PŘÍBOR. Zájezdy, kulturní akce a přednášky
realizují Svaz tělesně postižených ČR, místní
organizace, BAV klub Příbor. V této oblasti je
aktivní také městská knihovna.

opatření
splněno

3.3. Informovanost veřejnosti
o aktivitách Mateřského
centra Zvoneček

Priorita 4 – Podpora sociálního „Šatníku“
4.1. Organizování jarního
a podzimního sběru šatstva,
obuvi a ložního prádla
a následně výdej šatstva
sociálně slabším občanům
města

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě,
Pečovatelská služba Příbor, pořádá 2x ročně po
dobu 14 dnů sběr a výdej šatstva, obuvi a
ložního prádla.

opatření
splněno

Priorita 5 – Podpora činností a rozvoj organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí,
mládeže a rodičů a podpora činností a rozvoje tělovýchovných zařízení ve městě
5.1. Podpora činností a rozvoj
organizací zajišťujících
volnočasové aktivity dětí,
mládeže a rodičů a podpora
činností a rozvoje
tělovýchovných zařízení ve
městě

Město Příbor poskytuje, mimo jiné, z rozpočtu
města veřejnou finanční podporu organizacím
zabývajícími se volnočasovými aktivitami dětí
nebo mládeže a organizacím zajišťujícím
sportovní činnost.

5.2. Informovanost veřejnosti
o sportovních aktivitách a
aktivitách organizací
zajišťujících volnočasové
aktivity pro děti, mládež,
rodiče s dětmi a prarodiče

Informovanost
probíhá
prostřednictvím
Měsíčníku města Příbora, městské televize
Local TV, plakátovacích ploch, městského
rozhlasu, webových stránek, webíku a dalších
sociálních síti.

opatření
splněno

opatření
splněno

Priorita 6 – Podpora a rozvoj činností organizací ve městě sdružující seniory a osoby
se zdravotním postižením
6.1. Podpora aktivit
organizací sdružující seniory
ve městě

Finanční
podpora
města
Příbora
prostřednictvím veřejné finanční podpory
a vyhrazením nebytových prostorů k činnosti.
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opatření
splněno

6.2. Podpora aktivit
organizací sdružující osoby se
zdravotním postižením ve
městě

Finanční
podpora
města
Příbora
prostřednictvím veřejné finanční podpory
a vyhrazením nebytových prostorů k činnosti.

6.3. Informovanost veřejnosti
o aktivitách organizací
sdružující seniory ve městě

Informovanost
probíhá
prostřednictvím
Měsíčníku města, vývěsních ploch, webových
stránek a facebooku města, v městské televizi
Local TV a při veřejných setkáních.

opatření
splněno

6.4. Informovanost veřejnosti
o aktivitách organizací
sdružující osoby se
zdravotním postižením ve
městě

Město Příbor v součinnosti s danými
organizacemi informuje veřejnost o akcích
prostřednictvím webových stránek města, na
různých sociálních sítích, infokanálu,
městským rozhlasem, v Měsíčníku města
Příbora, v městské televizi Local TV a
vylepováním
plakátů
v
informačních
skříňkách města.

opatření
splněno

6.5. Rozšíření spolupráce
s organizacemi zabývajícími
se volnočasovými aktivitami
ve městě

Město Příbor ve spolupráci s místními
organizacemi zabývajícími se volnočasovými
aktivitami a školami pořádá nespočet akcí pro
děti, rodiče s dětmi, prarodiče atd.

opatření
splněno

opatření
splněno

Priorita 7 – Zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů
7.1. Informovanost o dostupné V Měsíčníku města Příbora, městské televizi
Local TV a na webových stránkách. Občané
službě „Občanské poradna“
jsou informováni také přímo v poradně a na
odboru sociálních věcí Městského úřadu
Příbor prostřednictvím informačních letáků
a interního zpravodaje organizace.
7.2. Zajištění odborného
sociálního poradenství
v oblasti rodinných financí
a finanční gramotnosti pro
občany města v rámci
občanské poradny ve městě

Od července 2013 je odborné sociální
poradenství v Příboře poskytováno Centrem
pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje o.p.s. prostřednictvím Občanské poradny
Nový Jičín, kontaktní místo Příbor.

7.3. Zvyšování úrovně
finanční gramotnosti občanů –
besedy, články, Local TV
Příbor

Prostřednictvím
brožur,
nepravidelného
„Finančního okénka“ v Měsíčníku města
Příbor, besed, skrze městskou televizi Local
TV a při činnosti občanské poradny.
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opatření
splněno

opatření
splněno

opatření
splněno

7.4. Spolupráce se školami
na zvyšování úrovně finanční
gramotnosti dětí

V letech 2016 a 2017 uskutečnila Občanská
poradna Nový Jičín tematické přednášky pro
žáky 9. tříd místních základních škol.

opatření
splněno

Priorita 8 – Podrobnější analýza potřeb rodin ve městě a především rodičů s dětmi
předškolního věku
8.1. Sociodemografická
analýza, vývoj natality ve
městě apod.

Vývoj natality ve městě je průběžně sledován
v rámci přípravy a vyhodnocování zápisu do
základních a mateřských škol.

8.2. Dotazníkové šetření na
zjištění potřeb rodin ve městě
a především rodičů se
zaměřením na zájem o
umístění dítěte do jeslí a
mateřské školky

Dotazníkové šetření v této oblasti neproběhlo.
Parametrem pro zjišťování potřeb rodičů ve
vztahu k umístění jejich dětí do předškolních
zařízení jsou každoroční zápisy do mateřských
škol.

8.3. V návaznosti na výsledky
dotazníkového šetření řešení
kapacity předškolních
zařízení

Dle každoročních výsledků zápisů do
mateřských škol jsou kapacity mateřských škol
dostačující.

8.4. V návaznosti na výsledky
dotazníkového šetření řešení
kapacity předškolních
zařízení s požadovaným
zaměřením

Podpora předškolních zařízení ve městě
probíhá formou investičních i neinvestičních
dotací.
Byly
vybudovány
infrasauny
a tematické zahrady s herními prvky. Dále
probíhá postupná obnova a doplnění vybavení.

opatření
splněno

8.5. Zajištění potřeb pedagogů
mateřských škol, základních
škol a rodin s dětmi ve městě
ve smyslu potřeby odborného
poradenství dětských
psychologů apod.

Mateřské a základní školy spolupracují
především
s Pedagogicko-psychologickou
poradnou Nový Jičín, která nabízí služby
pedagogům a zejména rodičům dětí. Další z
institucí, se kterou spolupracuje MŠ Kamarád,
je Speciální pedagogické centrum Ostrava.
Základní škola Příbor na ul. Jičínská
spolupracuje externě s psychologem, který
zajišťuje škole psychologické poradenství pro
rodiče, děti a pedagogy. Mimo tyto aktivity
probíhají na školách přednášky psychologů k
problematice výchovy apod.

opatření
splněno

opatření
splněno

opatření
nerealizováno

opatření
splněno

Priorita 9 – Podpora nových volnočasových aktivit a vytvoření podmínek pro neorganizovaný
čas mládeže ve městě
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9.1. Podpora nových
volnočasových aktivit ve
městě se zapojením všech
generací ve městě

Pravidelná finanční podpora města Příbor
prostřednictvím veřejné finanční podpory
spolkům a organizacím sdružujícím různé
zájmové skupiny všech generací.

9.2. Vybavení stávajících
dětských hřišť pro
neorganizovaný čas dětí a
mládeže ve všech lokalitách ve
městě

Průběžně probíhá údržba a renovace hřišť
a jejich doplňování o nové prvky ve všech
částech města.

9.3. Vymezení prostoru pro
mládež v dětském parku a
jiných lokalitách ve městě pro
neorganizované aktivity
(parkurová hřiště, in line
bruslení apod.)

Provoz skateparku, cyklostezky ve městě
a jeho okolí, údržba a rekonstrukce sportovišť
ve městě a u místních základních škol. V roce
2016 bylo vybudováno workoutové hřiště.

9.4. Vymezení prostoru a
vybavení míst pro sportovní
aktivity seniorů ve městě

V minulých letech probíhalo vytipování
lokality vhodné pro trávení volného času
seniorů. Na konci roku 2016 schválilo
Zastupitelstvo města Příbora odkoupení
pozemku od Povodí Odry s. p., na kterém by
měly být vybudovány herní prvky pro seniory.

opatření
splněno

opatření
splněno

opatření
splněno

opatření
částečně
realizováno

Priorita 10 – Podpora komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné politiky ve městě
10.1. Zvýšení informovanosti
veřejnosti o aktivitách města
Příbora v oblasti rodinné
politiky.

Byly založeny profily města Příbora na
sociálních sítích Facebook a Twitter, zde jsou
lidé pravidelně informování o akcích pro
rodiny, mohou zde sdílet své prožitky a
fotografie. Dále byl v roce 2014 zřízen
rodinný web a dětský webík.

opatření
splněno

10.2. Úprava a rozšíření
webových stránek města
s tématikou rodinné politiky
ve městě ve smyslu „Obec
přátelská rodině“ pro všechny
věkové kategorie a různé
životní situace

Prostřednictvím webových stránek města
probíhá propagace akcí týkajících se
prorodinné politiky. Pro děti byl zřízen webík,
ve kterém jsou důležité informace ohledně
prevence, aktuality ze škol a školek. Rodinný
web nabízí informace pro různé věkové
kategorie řešící různé životní situace.

opatření
splněno

10.3. Podpora vytvoření
dětského zastupitelstva jako

Zastupitelstvo města Příbora finančně
podpořilo zřízení Dětského zastupitelstva,

opatření
splněno
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komunikačního prostředku
mezi městem Příbor a mládeží

které vzniklo v roce 2014, a od té doby stále
aktivně funguje.

10.4. Zajištění „schránek
důvěry“ ve městě

Byly zřízeny 4 schránky důvěry ve městě, 1 na
Prchalově a 1 na Hájově. Jsou pravidelně
vybírány strážníky městské policie, podněty
a připomínky jsou dále předávány k řešení.

opatření
splněno

10.5. Zvýšení informovanosti
o různých aktivitách města
prostřednictvím infokanálu,
televize Local TV Příbor
apod.

Realizováno
průběžně
prostřednictvím
místních
médií
a
sociálních
sítí.
Informovanost probíhá denně, tedy i o
víkendech.

10.6. Realizace besed,
workshopů ve spolupráci se
školami, lékaři, psychologem
a dalšími odborníky

Besedy pravidelně probíhají v piaristickém
klášteře a v městské knihovně. Jedná
se o přednášky z oblasti psychologie, historie,
životního prostředí, zdraví a životního stylu
apod. V prostorách piaristické zahrady nově
také probíhají tematické a kulturní akce. Dále
probíhá každoročně Muzejní škola pro
seniory.

opatření
splněno

10.7. Zvýšení nabídky témat
besed v městské knihovně
s tématikou rodinné politiky
ve městě včetně rozšíření a
vybavení dětského koutku.

Činnost městské knihovny se postupně
rozšiřuje, v roce 2016 zde proběhlo 44 akcí
pro veřejnost a pro školy. Dětský kroužek je
stále udržován a postupně do něj přibývají
nové hry a hračky.

opatření
splněno
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opatření
splněno

4 Výsledky dotazníkových šetření a SWOT analýza
4.1 Dotazníková šetření
Při analýze potřeb občanů města a při zpracovávání plánu rozvoje rodinné politiky bylo kromě
demografických údajů a SWOT analýzy čerpáno také ze tří výzkumných šetření.
A to z výzkumného projektu „Zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb ze strany
veřejnosti a sociálních služeb na území města Příbor“ realizovaného společnosti AUGUR
Consulting s.r.o. na podzim roku 2015. Ačkoliv je výzkumný projekt obecně zaměřen na
poskytování sociálních služeb, obsahuje část zaměřenou na cílovou skupinu dětí od 11 do 15
let a na skupinu rodiny s dětmi, ve které zjišťuje informace týkající se trávení volného času,
životního stylu a situace v rodinách. Z výzkumného projektu, kterého se celkem ve všech
kategoriích zúčastnilo 243 respondentů, bylo zjištěno, že děti jsou spokojené se stávající
nabídkou volnočasových aktivit po škole i s volnočasovými zařízeními na území města. Necelá
pětina respondentů dané věkové kategorie ve výzkumu uvedla, že jim schází možnosti
sportovního využití a dalších 15% respondentů postrádá hřiště. Dotazníky pro rodiny s dětmi
přinesly informace o tom, že rodiny jsou spokojené s možnostmi trávení volného času, dále že
navštěvují akce města a naopak jim schází více sportovních a kulturních zařízení a herny
s hlídáním pro děti.
Další výzkum „Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě
Příboře 2017“, který proběhl na jaře 2017 na území města Příbor, byl realizován Institutem
komunitního rozvoje, z. s. Prostřednictvím městského úřadu, internetu a přímým oslovením
bylo získáno celkem 89 odpovědí. Otázky hledaly odpovědi na to, jaké sociální služby občané
města využívají, jaké sociální služby budou dle jejich názorů potřebné do budoucna, jak jsou
spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie a na co by se mělo
město Příbor v oblasti prorodinné politiky zaměřit.
Z výsledku dotazníkového šetření vyplývají následující skutečnosti:






nejvíce jsou ve městě využívány aktivity pro děti a mládež,
respondenti vyjádřili spokojenost s nabídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež,
město by se mělo zaměřit na podporu dětí a mládeže, rodin s dětmi a seniorů,
Měsíčník města Příbora je nejvyužívanějším zdrojem informací,
respondentům ve městě chybí – podpora rodin a manželství, krytý bazén, kluby pro
maminky, více obchodů, pracovní místa a dostupnější bydlení, bezbariérové přístupy do
veřejných budov, startovací byty, více akcí a lavičky.

Závěrečné zprávy výzkumného projektu a dotazníkového šetření jsou k dispozici na webových
stránkách města www.pribor.eu a na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
Dne 4. června 2017 proběhlo ve městě Příboře dotazníkové šetření odboru sociálních věcí
Městského úřadu Příbor za účelem zjištění potřeb obyvatel města v oblastech rodinné politiky
města Příbora. Součástí dotazníkového šetření bylo zjišťování, jak rodiny tráví volný čas, a o
které volnočasové organizace ve městě projevují zájem. Dotazníkové šetření proběhlo v rámci
32

Dne dětí a rodiny v městském parku v Příboře. Osloveno bylo 33 osob, kteří odpovídali
na 3 otevřené a 4 uzavřené otázky. Respondenti ve svých odpovědích uvedli 28 různých aktivit
a volnočasových organizací ve městě pro děti a 31 volnočasových organizací a aktivit pro
dospělé. Mezi odpověďmi respondentů se v největší míře u aktivit pro děti objevily střediska
volného času LUNA PŘÍBOR a BAV klub a Základní umělecká škola Příbor. U aktivit
a organizací pro dospělé se nejčastěji vyskytlo opět středisko volného času LUNA PŘÍBOR
a dále sporty a fitcentrum.
V otázce týkající se vzdělávacích kurzů pro dospělé 56 % respondentů vyjádřilo zájem o jejich
pořádání, a to zejména v oblasti cizích jazyků. Zájem respondenti vyjádřili také o vytvoření
pracovních míst na zkrácený pracovní úvazek. Tato pracovní místa by uvítalo 80 % tázaných.
Do otevřené otázky, která se ptala na to, co respondentům schází v oblasti rodinné politiky
ve městě, respondenti zejména uváděli:










více dětských hřišť pro mladší i starší děti,
kino,
sauna,
cyklostezky,
zkvalitnění a rozšíření obchodní sítě,
více akcí pro rodiny,
WC na dětských hřištích,
krytý bazén,
vodotrysk pro děti.

V poslední otázce se respondenti mohli vyjádřit, v čem je dle jejich názoru město Příbor
přátelské rodině. V odpovědích občané nejčastěji projevili celkovou spokojenost s akcemi
i s akcemi pro rodiny ve městě, dále pak hezké a příjemné prostředí ve městě, ocenili zázemí
pro děti, hřiště, piaristické zahrady a kulturní dům.

4.2 SWOT analýza
SWOT analýza rodinné politiky ve městě
Silné stránky:

Slabé stránky:



činnost mateřského centra Zvoneček



nedostatek obchodů a služeb



hřiště pro děti v různých částech města





otevřená hřiště u mateřských škol

nízká kapacita mateřských
v důsledku legislativních změn



široká nabídka kulturních akcí



není alternativní vzdělávání dětí



široká nabídka organizací zabývajících
se volnočasovými aktivitami





katalog
sociálních
volnočasových aktivit

malá podpora aktivit pro trávení
volného času rodin s dětmi (půjčovna
vozíku na kola, čtyřkolek, koloběžek)



nízká podpora cyklostezek

služeb

a
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škol



prevence kriminality ve městě
zajištěná Městskou policií Příbor



špatný stav
Rudoarmějců



mediální zdroje
veřejnosti

informování



Moravskoslezský kraj není zapojen do
projektu rodinných pasů



představení poskytovatelů sociálních
služeb na Dnu dětí a rodiny



chybí hřiště pro starší děti,
nevyhovující hřiště u ZŠ Npor. Loma



objekty v majetku města, které lze
využít k občanské vybavenosti



chybí podpůrné skupiny pro děti
s ADHD



velká informovanost o akcích města
prostřednictvím komunikačních sítí



nejsou terénní služby pro rodiny –
sociálně-aktivizační služby



aktivní sportovní kluby pro děti a
mládež



chybí startovací byty



malá podpora akcí na téma finanční
gramotnosti



chybí možnost krátkodobého hlídání
dětí



pracovní doba mateřských škol je jen
do 16 hodin



zastaralé dopravní hřiště



chybí bezbariérové
veřejných budov



chybí venkovní posilovna pro seniory



chybí oddechové ostrůvky ve městě



vyhláška
prodeje

se

pro

zákazem

podomního

Příležitosti:

parčíku

na

nábřeží

přístupy

do

Ohrožení:



finanční prostředky z EU



legislativní změny



legislativní změny



komunální volby



komunální volny



volby do poslanecké sněmovny



volby do poslanecké sněmovny





využití adekvátních dotačních titulů

město se může stát neatraktivním pro
mladé rodiny



využití stávajících objektů města



podpora pracovních míst na ½ úvazek
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5 Stanovení priorit II. Plánu rozvoje rodinné politiky města
Příbora na období 2018 - 2020
Rodinná politika ve své podstatě představuje souhrn priorit a opatření na podporu rodiny. Cílem
rodinné politiky ve městě Příboře je, aby se občané ve městě cítili dobře, aby se rodiny mohly
rozhodovat dle svých rodinných přání, mohly naplňovat své funkce v oblasti rodinného
a společenského života a být významným prvkem prosperity obce.
Druhý plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 – 2020 byl zpracováván
souběžně s III. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města
Příbora na období 2018 – 2020 metodou komunitního plánování.
Pracovních jednání se zúčastnily skupiny zastupující rodiny a děti, seniory, osoby s různým
zdravotním postižením, nezaměstnané, osoby ohrožené sociálním vyloučením aj. Své náměty,
návrhy a připomínky podávali jak odborníci pracující v oblasti školství, v sociální oblasti
pracující s různými cílovými skupinami klientů, tak i laická veřejnost, která byla
prostřednictvím komunikačních médií přizvána k účasti na komunitním plánování.
Ke spolupráci a tvorbě plánu byli rovněž přizváni zástupci mateřských škol a základních škol,
zástupci organizací zabývajícími se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Při stanovování
priorit byly rovněž využity zkušenosti strážníků Městské policie Příbor v oblasti prevence
kriminality ve městě atd.
Důležitým východiskem při plánování aktivit prorodinné politiky je průběžné sledování
a analýzy zdrojů a potřeb pro tuto oblast na území města a kraje. Město Příbor v procesu
komunitního plánování využívá data a analýzy zpracované Moravskoslezským krajem
a okolními městy, data z Českého statistického úřadu, ze Zpráv o vývoji nezaměstnanosti
Úřadu práce ČR, ze statistických údajů poskytnutých Úřadem práce ČR, Kontaktním
pracovištěm Kopřivnice, a z vlastních průzkumů.
K analýze zdrojů a potřeb rovněž přispěly jednání za účasti veřejnosti, na kterých byly
zpracovány SWOT analýzy a spolupráce s odbornou veřejností a s členy pracovních skupin
pro komunitní plánování.
Na základě návrhů, podnětů, požadavků a zjištěných potřeb byly stanoveny priority v oblasti
rodinné politiky, jejichž opatření podpoří:
-

vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a prostředí
příznivého rodině,
harmonizaci rodinného a profesního života,
služby pro rodiny,
informovanost aktérů rodinné politiky ve městě.

Navrhované priority k dosažení cíle v oblasti prorodinné politiky ve městě:



Priorita č. 1:
Priorita č. 2:

Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě
Podpora Mateřského centra Zvoneček
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Priorita č. 3:
Priorita č. 4:
Priorita č. 5:
Priorita č. 6:
Priorita č. 7:



Priorita č. 8:




Priorita č. 9:
Priorita č. 10:

Vytváření podmínek pro předškolní vzdělávání
Zvýšení bezbariérovosti ve městě
Podpora a vytváření vhodného prostředí příznivého rodině
Podpora mezigeneračního soužití a soudržnosti rodiny
Podpora činností a rozvoje organizací zajišťujících
volnočasové aktivity dětí a mládeže
Podpora aktivit pro seniory a činnosti organizací ve městě
sdružující seniory
Sladění rodinného a pracovního života
Podpora komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné
politiky ve městě

Vzhledem k tomu, že se oblast prorodinné politiky prolíná s potřebami obyvatel města v oblasti
bydlení, sociální péče a sociálních služeb, bezpečí obyvatel, prevence kriminality,
volnočasových aktivit atd., jsou některé priority stanovené pracovními skupinami komunitního
plánování v návaznosti na sociální služby zařazeny jako priority III. Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 – 2020. Proto
jsou v tomto dokumentu pouze zmíněny s odkazem přímo na III. Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb ve městě. Především se jedná o priority:





Podpora sociálního bydlení ve městě
Podpora charitativní pomoci pro sociálně slabé občany města
Podpora bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením
Podpora rodin s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj v důsledku dlouhodobě krizové
situace

Tak, jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavním a stěžením dokumentem města je Strategický plán
rozvoje města Příbora na období 2017 – 2025, který rovněž řeší priority města ke spokojenosti
obyvatel. Proto zde nejsou zahrnuty priority jako např. rozvoj individuální bytové výstavby,
zkvalitnění veřejných sportovišť a hřišť, úprava a budování pěších a cykloturistických tras
a cyklostezek a mnoho dalších.
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5.1 Priority II. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora
PRIORITA č. 1
Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě

POPIS PRIORITY

POPIS OPATŘENÍ

Cílem této priority je potlačit kriminogenní faktory a předcházet
páchání trestné činnosti na území města Příbora. Zvýšení pocitu
bezpečí u občanů můžeme dosáhnout snížením napětí mezi
obyvateli města v problémových lokalitách, minimalizací
dopadů rizikového způsobu života u osob žijících na okraji
společnosti, pravidelnou informovaností občanů o způsobech
ochrany před trestnou činností, vzájemnou spoluprací mezi
orgány státní správy, samosprávy a policií, působením na
správné chování účastníků silničního provozu. Dalším cílem je
působit na děti a mládež a vytvářet vhodné prostředí a podmínky
pro trávení volného času.
1.1 Minimalizovat příležitosti k páchání trestné činnosti
(rozšíření kamerového systému, osvětlení rizikových míst,
pravidelná péče o keře a stromy tak, aby v daných místech
nebyly vytvářeny podmínky k páchání trestné činnosti,
pravidelné hlášení závad na osvětlení, podporovat opatření
města zaměřené proti činnosti vytvářející kriminogenní
prostření – vydávání obecně závazných vyhlášek, existence
Městské policie Příbor aj, pokračovat v systému evidence
jízdních kol, omezovat pohyb osob pod vlivem alkoholu
a návykových látek – monitorovat problémová místa,
kontrolovat dodržování obecně závazných vyhlášek,
kontrolovat zákaz prodeje alkoholických nápojů
a tabákových výrobků osobám mladších 18 let, aj.).
1.2 Snižovat potenciální rizika a škody v důsledku užívání
návykových látek (podpora Terénního programu na
Novojičínsku, monitorovat drogovou situaci na území
města).
1.3 Podporovat projekty zaměřené na prevenci sociálně
patologických jevů (každoročně přispívat z rozpočtu města
na podporu projektů v rámci veřejné finanční podpory na
prevenci kriminality).
1.4 Rozvíjet spolupráci s Policií ČR (pravidelně pořádat
preventivní akce ve smíšených hlídkách s Městskou policií
Příbor).
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1.5 Vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času dětí
a mládeže (podporovat opravy a výstavbu nových dětských
hřišť a sportovišť).
1.6 Pravidelně informovat občany o problematice prevence
kriminality a možnostech ochrany před trestnou činností
(přednášky, články v Měsíčníku města Příbora, informace
na webových stránkách, výroba letáků, informačních
materiálů a následná distribuce občanům, účast na akcích
pořádaných různými organizacemi, aj).
1.7 Aktivně působit na bezpečnost a plynulost silničního
provozu na území města (zvýšit kontroly nad BESIPEM,
dle aktuálních potřeb umisťovat do rizikových oblastí
preventivní rychlostní radary, pokračovat v kontrolách
dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci, aj.).
Městská policie Příbor
REALIZÁTOR

město Příbor
Technické služby města Příbor

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
ZDROJE
FINANCOVÁNÍ
FINANČNÍ
NÁROČNOST

činnost probíhá
město Příbor
dotační tituly
opatření č. 1.2, 1.3 a 1.6 – cca 180 000 Kč ročně
opatření 1.1, 1.4, 1.5 a 1.7 zasahují do více oblastí





INDIKÁTORY

NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA
DOPADY

počet řešených událostí Městskou policií Příbor
počet označených jízdních kol
zpráva z Terénního programu na Novojičínsku
počet podpořených projektů v rámci veřejné finanční
podpory
 počet preventivních akcí realizovaných ve společných
hlídkách Městské policie a Policie České Republiky
 počet přestupků páchaných dětmi a mládeží
 články, preventivní přednášky
stávající aktivita





zvýšení pocitu bezpečí u občanů
omezení výskytu sociálně patologických jevů
omezení páchání přestupků dětmi a mládeží
pomoc při řešení sociálních problémů občanů ve městě
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PRIORITA č. 2
Podpora Mateřského centra Zvoneček

POPIS PRIORITY

Cílem priority je podpora aktivit pro rodiny s dětmi
organizovaných Mateřským centrem Zvoneček, LUNA Příbor,
Středisko volného času, příspěvková organizace, které vzniklo
na základě předchozích priorit rozvoje rodinné politiky ve městě.
Záměrem je zajištění kulturních, vzdělávacích a aktivizačních
aktivit pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, ale také
zlepšení jejich situace při návratu na trh práce po rodičovské
dovolené. Mateřské centrum je vnímáno jako potřebné přátelské
prostředí pro posílení vztahů pro matky s dětmi, pro rodiče
s dětmi či mezigeneračně i pro prarodiče se svými vnuky.
2.1 Vzájemná setkávání se a předávání zkušeností rodin s dětmi.

POPIS OPATŘENÍ

2.2 Sportovní a společenské aktivity, besedy, přednášky a kurzy
pro rodiče s dětmi s možností krátkodobého hlídání dětí.
2.3 Informovanost veřejnosti o aktivitách Mateřského centra
Zvoneček.
LUNA Příbor, Středisko volného času, příspěvková organizace

REALIZÁTOR

spolupracující organizace
město Příbor

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá
město Příbor

ZDROJE
FINANCOVÁNÍ

granty

FINANČNÍ
NÁROČNOST

50 000 Kč ročně

INDIKÁTORY
NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

DOPADY

příspěvky uživatelů

 počet aktivit Mateřského centra
 počet klientů Mateřského centra
 výčet nabídky Mateřského centra
stávající aktivita







posílení vztahů mezi dětmi, rodiči a prarodiči
podněcování zájmu o rodinné aktivity
zvýšení vzdělanostního potenciálu rodičů
umožnění jednoduššího návratu rodičů na trh práce
zprostředkování společného setkávání se rodičů a dětí
v komunitním prostředí
rozvíjení jemné motoriky, kreativního a sociálního cítění,
přizpůsobování se kolektivu, navazování nových kontaktů
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PRIORITA č. 3
Vytváření podmínek pro předškolní vzdělávání

POPIS PRIORITY

Cílem priority je zajištění kvalitních podmínek pro péči
a vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v souladu s novelou
školského zákona. V této souvislosti je třeba přijmout jistá
opatření týkající se zajištění bezpečnosti, hygienických,
prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení
organizace vzdělávání apod. Prostředí musí být takové, aby
zajišťovalo dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí
a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu dne. Cílem
priority je rovněž vytvoření zdravého prostředí pro pobyt dětí
v mateřské škole zajištěním tepelné pohody a s tím spojená
estetizace prostředí, ve kterém děti žijí.
3.1 Rozšíření kapacity mateřských škol ve městě – vybudování
nových tříd (např. v objektu bývalé školy na ul. Dukelská,
Příbor)

POPIS OPATŘENÍ

3.2 Doplnění didaktických pomůcek a vybavení pro věkovou
skupinu dětí do 3 let (uzavíratelné skříňky, vyšší police,
hračky, sedací nábytek, který zohledňuje menší tělesnou
výšku dvouletých dětí, přebalovací stoly, vybavení hřiště,
výdejny stravy apod.).
3.3 Snížení energetické náročnosti budov Mateřské školy
Kamarád a Mateřské školy na ul. Pionýrů (oprava
a zateplení fasády, střechy atd.)
3.4 Realizace systému nuceného větrání v objektech mateřských
škol v Příboře.

REALIZÁTOR

město Příbor

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

2020/2021

ZDROJE
FINANCOVÁNÍ
FINANČNÍ
NÁROČNOST
INDIKÁTORY
NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

město Příbor
dotační tituly
cca 6 mil. Kč

/

provozní náklady cca 16 tis. Kč/dítě/rok,

cca 12 mil. Kč (opatření 3.3 a 3.4)
 navýšení kapacity mateřských škol o cca 70 dětí
 vznik cca 4 nových tříd
 snížení energetické náročnosti budov
 snížení hladiny CO2 ve třídách
nová a stávající aktivita
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DOPADY





zlepšení podmínek pro předškolní vzdělávání dětí
zlepšení služeb pro děti
vytvoření podmínek pro sladění rodinného a pracovního
života
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PRIORITA č. 4
Zvýšení bezbariérovosti ve městě

POPIS PRORITY

POPIS OPATŘENÍ

V rámci oživení veřejného prostoru a reakcí na ztížený terén
městského prostředí, je důležitým bodem snadný přístup
k veřejným budovám, institucím a domům poskytujících různé
služby. Město Příbor se snaží zacílit na tuto skutečnost a pracuje
s myšlenkou volného pohybu. Hlavním cílem je upřednostnit
pěší provoz a zpřehlednit celkovou dopravní situaci ve městě, a
to zejména v centru města, kde je nabídka služeb nejvyšší a tudíž
i nároky na přístup vysoké.
4.1 Přizpůsobení pochozích ploch, které je zaměřeno nejen na
klasickou pěší dopravu, ale zejména na bezbariérový
přístup obyvatel a návštěvníků s omezenou motorikou
či jiným handicapem nebo například pro maminky
s malými dětmi v kočárku, jde tedy o místa užitná všemi
obyvateli bez omezení. První plánovaná etapa rekonstrukce
vede od náměstí Sigmunda Freuda, kolem radnice (kdy
historická budova radnice je taktéž zahrnuta do
bezbariérových úprav) a dále pokračuje kolem lékárny,
domu s pečovatelskou službou, obchodu a pošty. Z těchto
míst je dále možné se dostat k budovám škol nebo do zahrad
piaristického kláštera.

REALIZÁTOR

město Příbor

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

2020/2021

ZDROJE
FINANCOVÁNÍ
FINANČNÍ
NÁROČNOST
INDIKÁTORY

město Příbor
dotační tituly
investiční náklady cca 7 000 000 Kč


navýšení počtu bezbariérově přístupných veřejných budov ve
městě

NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

nová aktivita

DOPADY






snadnější zpřístupnění služeb občanům s omezením pohybu
vyšší bezpečnost pro obyvatele
harmonizace území
lepší přístupnost a komfortnost pro všechny skupiny obyvatel
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PRIORITA č. 5
Podpora a vytváření vhodného prostředí příznivého rodině

POPIS PRIORITY

Cílem priority je zkvalitnění a rozšíření nabídky míst aktivního
odpočinku a aktivit pro obyvatele města Příbora všech věkových
kategorií. V prostředí příznivém rodině mohou společně lidé
aktivně trávit volný čas se svou rodinou, přáteli či se svými
spoluobčany.
5.1 Vytvoření interaktivního prostředí - venkovní učebny pro
děti a mládež, celkové zatraktivnění prostředí, úprava
a výměna dopravního značení Dětského dopravního hřiště
v městském parku.
5.2

Rozšíření workoutového
a interaktivní lavičku.

hřiště

o

cvičební

prvky

5.3 Vytvoření příjemného prostředí pro setkávání seniorů
u domů s pečovatelskou službou zařízením atria
s posezením a aktivizačními a společenskými prvky apod.
POPIS OPATŘENÍ

5.4 Doplnění mobiliáře, informačních tabulí a stojanů na kola
podél místních cyklostezek a cyklotras a úprava jejich okolí.
5.5 Regenerace plochy zeleně v „Parčíku u Lubiny“. V průběhu
roku jsou v parku konány kulturní, společenské
a vzdělávací akce, které jsou pořádány městem Příbor
a místními zájmovými organizacemi – např. vítání jara
s Lunou Příbor, svatojánské ohně a metání metel přes řeku
Lubinu, trasa masopustního průvodu s pochováním basy.
V blízkosti parčíku je rovněž vedena značená cyklotrasa.
K zatraktivnění obnoveného prostoru veřejné zeleně by měl
přispět také autorský mobiliář vyrobený z akátových
stromů, které původně ve zdejším parku rostly.
město Příbor

REALIZÁTOR
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
ZDROJE
FINANCOVÁNÍ

Technické služby města Příbora
2018
město Příbor
dotační tituly
cca 650 000 Kč

FINANČNÍ
NÁROČNOST

opatření 5.5 - investiční náklady cca 2 000 000 Kč, provozní
náklady 100 000 Kč ročně
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INDIKÁTORY
NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

 návštěvnost hřišť – počet dětí a rodičů
 počet dětských hřišť ve městě
 návštěvnost parků
 počet aktivit na Dětském dopravním hřišti
 využívanost atria u domů s pečovatelskou službou
stávající a nová aktivita



DOPADY




posílení vztahů mezi dětmi, rodiči a prarodiči
zprostředkování společného setkávání rodičů a dětí
v komunitním prostředí
vytvoření rekreační a relaxační zóny pro všechny generace ve
městě
zvýšení přírodní a estetické funkce prostředí příznivého
rodině
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PRIORITA č. 6
Podpora mezigeneračního soužití a soudržnosti rodin

POPIS PRIORITY

Cílem priority je zkvalitnění a rozšíření nabídky míst aktivního
odpočinku a aktivit pro obyvatele města Příbora všech věkových
kategorií. V prostředí příznivém rodině mohou společně lidé
aktivně trávit volný čas se svou rodinou, přáteli či se svými
spoluobčany.
6.1 Akce města Příbora s tématikou životního prostředí,
tematických vycházek do krajiny a zdravého životního stylu
pro občany města všech generací (např. Den Země, Den bez
aut aj.).
6.2 Tematické zavírání piaristické zahrady – slavnostní zavíraní
piaristické zahrady spojené se soutěžními stanovišti
a aktivním zapojením rodiny před zahájením akce formou
tvorby kostýmů aj.

POPIS OPATŘENÍ

6.3 Oslavy dne dětí a rodiny s aktivitami pro děti a rodiny, při
kterých jsou prezentovány nejen organizace pracující
s dětmi, ale i poskytovatelé sociálních služeb ve městě
a okolí, které jsou určeny občanům se zdravotním
postižením, seniorům a rodinám se specifickými potřebami.
6.4 Kulturní a společenské akce pro seniory – seniorská
odpoledne, pravidelná setkání jubilantů, dny otevřených
dveří klubů pro seniory aj.
město Příbor

REALIZÁTOR

neziskové organizace

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

každoročně

ZDROJE
FINANCOVÁNÍ
FINANČNÍ
NÁROČNOST

město Příbor
cca 200 000 Kč ročně

INDIKÁTORY




NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

nové i stávající aktivity

DOPADY






počet účastníků jednotlivých akcí
počet aktivit
posílení rodinných vazeb
podpora environmentálního vzdělávání,
zvýšení pocitu sounáležitostí občanů s městem,
zvýšení psychické pohody seniorů
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PRIORITA č. 7
Podpora činností a rozvoje organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí
a mládeže
POPIS PRIORITY

POPIS OPATŘENÍ

Cílem této priority je zajištění kvalitního a smysluplného trávení
volného času dětí a mládeže, které je nezbytné pro předcházení
sociálně-patologických jevů ve městě.
7.1 Podpora rozvoje a činností organizací a tělovýchovných
zařízení zajišťujících volnočasové aktivity pro děti
a mládež.
7.2

REALIZÁTOR

Informovanost veřejnosti o aktivitách
zajišťujících aktivity pro děti a mládež.

organizací

organizace a instituce zabývající se volnočasovými aktivitami
pro děti a mládež
město Příbor

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
ZDROJE
FINANCOVÁNÍ

činnost probíhá
veřejná finanční podpora města Příbor
dotace a granty

FINANČNÍ
NÁROČNOST

podle jednotlivých nabídek a aktivit na základě přidělené veřejné
finanční podpory

INDIKÁTORY






NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

stávající aktivita

DOPADY






počet aktivně zapojených dětí a mládeže do akcí
výčet atraktivní nabídky volnočasových aktivit
výčet nabídky sportovních akcí pro dětí a mládež
počet aktivit ročně
široká nabídka volnočasových aktivit za účastí dětí a mládeže
zlepšení neformálního vzdělávání dětí a mládeže
prevence kriminality dětí a mládeže ve městě
prevence sociálně-patologických jevů ve městě
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PRIORITA č. 8
Podpora aktivit pro seniory a činnosti organizací ve městě sdružující seniory

POPIS PRIORITY

Cílem priority je zajištění a podpoření aktivit pro seniory
ke zvýšení pocitu sounáležitosti a zlepšení psychické pohody
seniorů ve městě. Aktivity jsou seniory vnímány jako velmi
potřebné a užitečné pro setkávání se a udržovaní společenských
vazeb.
8.1 Podpora aktivit organizací sdružujících seniory ve městě.

POPIS OPATŘENÍ

8.2 Podpora nebo zajištění kulturních a společenských akcí pro
seniory – seniorská odpoledne, pravidelná setkání jubilantů,
dny otevřených dveří apod.
Kluby seniorů na území města Příbora

REALIZÁTOR

město Příbor
nestátní neziskové organizace

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá
příspěvky členů organizací

ZDROJE
FINANCOVÁNÍ

veřejná finanční podpora města Příbor

FINANČNÍ
NÁROČNOST

cca 100 000 Kč ročně

INDIKÁTORY
NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

finanční dary, granty aj.






počet členů jednotlivých klubů
počet aktivit organizací
spokojenost členů s aktivitami
počet akcí uspořádaných městem nebo ve spolupráci
s městem
rozšíření aktivity


DOPADY



zvýšení pocitu sounáležitosti a možnosti podílet se na chodu
samosprávy města
zlepšení psychické pohody seniorů
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PRIORITA č. 9
Sladění rodinného a pracovního života

POPIS PRIORITY

Cílem priority je harmonizace rodinného a profesního života,
udržení zaměstnatelnosti rodičů na mateřské či rodičovské
dovolené, usnadnění návratu rodičů po mateřské nebo rodičovské
dovolené do zaměstnání.
9.1 Podpora zavádění prorodinných opatření na Městském úřadě
Příbor jako příklad dobré praxe.
9.2 Umožnění vzdělávání zaměstnance – rodiče na mateřské či
rodičovské dovolené na Městském úřadu Příbor.

POPIS OPATŘENÍ

9.3 Umožnění flexibilních pracovních úvazků na Městském
úřadu Příbor.
9.4

Iniciace zaměstnavatelů ve městě
k zavádění prorodinných opatření.

a

v

okolí

9.5 Podpora vzniku mateřských škol nových forem ve městě.
9.6 Poskytnutí prostor ve městě pro vzdělávací akce
s prorodinnou tematikou.
město Příbor
REALIZÁTOR
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
ZDROJE
FINANCOVÁNÍ
FINANČNÍ
NÁROČNOST

jiné organizace
2018
město Příbor
jiné organizace
cca 50 000 Kč ročně


INDIKÁTORY
NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA



nová aktivita


DOPADY

počet podpořených zaměstnanců – rodičů na mateřské či
rodičovské dovolené
počet podpořených aktivit



udržení míry vzdělanosti zaměstnanců na rodičovské či
mateřské dovolené
udržování sociálních kontaktů mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem
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PRIORITA č. 10
Podpora komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné politiky ve městě
POPIS PRORITY

Cílem priority je podpora komunikace mezi rodinami a aktéry
rodinné politiky ve městě a zvýšení informovanosti rodin
o rodinných aktivitách, pořádaných akcích ve městě apod.
10.1 Podpora komunikace, propagace a informovanosti
veřejnosti v prorodinné oblasti (např. Měsíčník města
Příbora, propagační a informační materiály, stolní
kalendáře s uvedením akcí města apod.).

POPIS OPATŘENÍ

10.2 Podpora aktivního poznávání města soutěžní formou pro
rodiny všech věkových kategorií. Pomocí mobilní aplikace
zapojit rodiny do poznávání města zábavnou, soutěžní
formou. Na jednotlivých stanovištních města (památky)
se budou plnit úkoly (sken QR kódu + úkol) a za splnění
úkolů bude rodinám poskytnuta odměna.
10.3 Realizace besed, přednášek a workshopů na téma rodina,
sebepoznání, partnerství, rodičovství, zdraví a zdravého
životního stylu aj.
město Příbor

REALIZÁTOR

organizace zajišťující volnočasové aktivity
nestátní neziskové organizace

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

rok 2018

ZDROJE
FINANCOVÁNÍ

město Příbor
veřejná finanční podpora města Příbor
dotační tituly

FINANČNÍ
NÁROČNOST

cca 340 000 Kč

INDIKÁTORY







NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

rozšíření aktivity

DOPADY






počet návštěvníků webových stránek města
počet informačních materiálů
počet aktivit určených pro děti, mládež, rodiče a prarodiče
počet zveřejněných článků
počet návštěvníků jednotlivých akcí

zvýšení pocitu sounáležitosti občanů s městem
posílení rodinných vazeb
rozšíření aktivit pro rodiče, prarodiče a děti
zvýšená informovanost a vzdělanost obyvatel v oblasti
rodinné politiky
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6 Monitorování plnění, hodnocení a změny plánu rozvoje rodinné
politiky ve městě
Oblasti, které se řeší v rámci plánu rozvoje rodinné politiky ve městě přednostně, se nazývají
priority. Naplňování priorit ve stanoveném čase je podstatou realizace plánu rozvoje rodinné
politiky ve městě, a proto se musí jednat o činnost systematickou, plánovanou, průběžně
monitorovanou a vyhodnocovanou. K zajištění a naplňování priorit jsou přijímána příslušná
opatření.

Cíl monitorování a hodnocení
Cílem monitorování a hodnocení je zjištění shody nebo neshody mezi probíhající realizací
a plánem realizace a ověření faktu, zda bylo dosaženo žádaných parametrů jednotlivých
výstupů. Monitorováním a hodnocením aktivit se budou v jednotlivých oblastech prorodinné
politiky zabývat realizátoři a vedoucí příslušných odborů Městského úřadu Příbor.

Odpovědnost za monitorování a hodnocení
Odpovědnost za monitorování a hodnocení plnění priorit a opatření II. Plánu rozvoje rodinné
politiky města Příbora na období 2018 – 2020 má místostarostka města. Garantem plnění priorit
a opatření je Rada města Příbora a Zastupitelstvo města Příbora.

Zásadní změny plánu rozvoje rodinné politiky ve městě
Vzhledem k vývoji rodinné politiky ve městě a k délce období, na které je plán rozvoje rodinné
politiky ve městě schválen, zásadní změna plánu bude provedena na základě schválení změny
Radou města Příbora a Zastupitelstvem města Příbora.

Termíny monitorování a hodnocení
Monitorování a hodnocení plnění priorit a opatření II. Plánu rozvoje rodinné politiky města
Příbora na období 2018 – 2020 bude vždy prováděno nejpozději do 31. prosince kalendářního
roku. O průběhu monitorování a vyhodnocování priorit stanovených v plánu rozvoje rodinné
politiky ve městě bude dle potřeby informovat místostarostka Radu města Příbora
a Zastupitelstvo města Příbora, nejpozději však do 31. března následujícího kalendářního roku.
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Závěr
Rada města Příbora pověřila Pracovní skupinu pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním
vyloučením spoluprací při zpracování II. Plánu rozvoje rodinné politiky ve městě Příboře
na období 2018 – 2020. Proto byl tento plán zpracován metodou komunitního plánování,
to znamená, že je zpracován v souladu s principy komunitního plánování a za účasti
„komunity“, a tak reaguje na současné potřeby obyvatel města Příbora v oblasti rodinné
politiky.
Ke spolupráci na zpracování Plánu rozvoje rodinné politiky ve městě byla prostřednictvím
komunikačních médií zvána široká veřejnost, a tak se komunitního plánování ve městě
zúčastnili zástupci rodiny s dětmi, mládeže, seniorů, osob se zdravotním postižením, odborníci
v sociální oblasti, zástupci sociálně-právní ochrany dětí, zástupci zabývající se prevencí
kriminality apod. Ke spolupráci a tvorbě plánu byli rovněž přizváni zástupci mateřských škol
a základních škol, zástupci organizací zabývajícími se volnočasovými aktivitami dětí
a mládeže. Při stanovování priorit byly rovněž využity zkušenosti strážníků Městské policie
Příbor v oblasti prevence kriminality ve městě atd.
V průběhu pracovních setkání byla zpracována SWOT analýza – to znamená uvědomění
si silných a slabých stránek, včetně ohrožení a příležitosti k rozvoji rodinné politiky ve městě.
Při stanovování jednotlivých priorit a opatření II. Plánu rozvoje rodinné politiky ve městě
na období 2018 – 2020, byly využité ankety a dotazníkové šetření oslovených respondentů
různých věkových kategorií a různého sociálního statusu, ale i zkušenosti členů pracovních
skupin a zástupců veřejnosti.
Návrh II. Plánu rozvoje rodinné politiky ve městě Příboře na období 2018 – 2020 prošel
procesem veřejného připomínkování od 22. září 2017 do 20. října 2017 a po připomínkovacím
řízení byl předložen Radě města Příbora dne 14. listopadu 2017.
Rada města Příbora s navrhovaným plánem souhlasila a usnesením č. 67/11/1 ze dne
14. listopadu 2017 Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora doporučila ke schválení
Zastupitelstvu města Příbora.
II. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 – 2020 byl schválen
Zastupitelstvem města Příbora dne 14. prosince 2017 usnesením č. 26/08/05.
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