

















Plán rozvoje rodinné politiky města Jeseník pro roky 2012-2015

1. Úvod
Město Jeseník je usazeno v údolí hor a představuje krásné místo pro život, které zároveň se svou krásou je zapomenutým koutem České republiky. Přesto je dost lidí, kteří chtějí v tomto regionu žít a pracovat a také vychovávat zde své děti. Budoucnost každého regionu je spojena s možnostmi mladých lidí a jejich ochotou tam zůstat. Město Jeseník chce co nejvíce podpořit setrvání obyvatel města a podpořit návrat mladých lidí po studiu zpět do regionu. Proto je potřeba zajistit podpůrná opatření pro zajištění podmínek, které má město ve svých silách. Za tímto účelem vznikl plán rozvoje rodinné politiky, který má za cíl popsat opatření, která mohou podpořit setrvání mladých lidí v regionu a podpořit odpovídající zázemí pro rodiny s dětmi, které může město Jeseník realizovat.  Podmínky pro život rodin ve městě lze i nadále zlepšovat a orgány města chtějí tomuto záměru věnovat soustavnou pozornost.   

2. Sociálně demografické údaje o městě Jeseník
Město Jeseník sousedí na severu s obcemi Mikulovice a Česká Ves, na západě s obcí Lipová-lázně, na jihu s obcí Bělá pod Pradědem a na východě s městem Zlaté Hory. Od krajského města Olomouc je vzdáleno 69,5 km vzdušnou čarou, ovšem po silnici je to přes 100 km.
Počet obyvatel města Jeseníku k 1.1.2011 byl dle údajů Českého statistického úřadu 11897 a k 31.12.2011 byl počet obyvatel 11867. V roce 2011 se narodilo celkem 98 dětí a zemřelo 109 obyvatel města. Přistěhovalo se 247 osob a odstěhovalo se 292 osob (zdroj ČSÚ). Ve městě Jeseník je evidováno 1849 adres: 1808 čísel popisných (trvalé objekty) a 41 číslo evidenční (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 1393 domů, z toho 1322 trvale obydlených.
Tabulka č. 1: Sňatky a rozvody na území města Jeseník v letech 2000 až 2011
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Sňatky
69
50
63
56
59
68
58
63
50
53
59
48
Rozvody
58
35
53
54
50
43
32
38
38
33
27
38
Zdroj: ČSÚ

Geomorfologicky patří Jeseník k provincii Česká vysočina, subprovincii krkonošsko-jesenické (sudetské), oblasti jesenické (východosudetské), na rozhraní geomorfologického celku Rychlebské hory (podcelek Sokolský hřbet), geomorfologického celku Hrubý Jeseník (podcelek Medvědská hornatina) a geomorfologického celku Zlatohorská vrchovina (podcelky Bělská pahorkatina a Rejvízská hornatina). Území města pokrývá z téměř 20 % zemědělská půda (5 % orná půda, 12,5 % louky a pastviny), z téměř 62 % les a ze 17,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.
Území Jeseníku patří do povodí Odry, resp. Kladské Nisy. Jeseníkem protéká severním směrem Bělá, do které ve městě ústí zleva potok Staříč. V Bukovicích přijímá Bělá zprava Vrchovištní potok, který odvodňuje rejvízská rašeliniště. V okolí Lázní Jeseník se nachází řada pramenů jesenické soustavy, zejména Rumunský, Bezručův, Žofiin, Slovanský, Rudolfův, Pražský, Polský, Mariin. Další se nacházejí na východ od města: např. prameny Anglický, Řecký, Turistický, Eduardův, Svornosti a Diana. 
3. Podmínky pro rodiny s dětmi
	Město Jeseník se snaží v maximální míře svých možností podporovat rodiny s dětmi. 
3.1 Mateřské a základní školy

3.2 Další aktivity pro rodiny s dětmi
	Volnočasové aktivity 
3.3 Infrastruktura pro rodiny s dětmi
Dětská hřiště, přebalovací pult
4. Definice potřeb rodin s dětmi
	Okruhy potřeb rodin s dětmi vycházejí z několika okruhů. Prvním je dlouhodobá činnost MC Krteček Jeseník, které pracuje s rodinami s dětmi a má přehled o potřebách, které je potřeba zajistit. Druhým zdrojem je dotazník, který je vyplňován v rámci městského porodného a který přinesl již mnoho podnětů směrem k potřebám rodin s dětmi. Kromě toho existují dlouhodobé aktivity města Jeseník směrem k neziskovým organizacím pracujícím s dětmi a mládeží, které se v tomto plánu také projevily. 
	Prvním cílem je „Zajištění realizace nových aktivit pro rodiny s dětmi“, který v sobě obsahuje realizaci dnů pro rodiny v podobném duchu, jak jsou realizovány dny seniorů. Kromě toho by měl vést také k rozšíření dalších aktivit pro rodiny s dětmi. 
	Dalším cílem je „Zajištění péče o děti před nástupem do mateřské školy“ formou zajištění provozu miniškolky na území města. Vzhledem k rušení jeslí aktuálně chybí možnost dlouhodobějšího hlídání dětí před nástupem do mateřské školy. To je často bariérou pro možnost vyřizování záležitostí na úřadech, ale často také pro zařazení zpět na trh práce alespoň v omezené míře. Realizace tohoto cíle by měla pomoct tuto situaci změnit. 
	„Podpora neziskových organizací, které podporují rodiny s dětmi a pracují s dětmi a mládeží“ je dalším z cílu plánu. Neziskové organizace představují významnou část aktivit pro rodiny s dětmi a děti a mládež a systém příspěvků z rozpočtu měst je výraznou podporou pro tyto aktivity. Proto je jeho udržení hlavním obsahem tohoto cíle. 
	Důležitou oblastí je informovanost o možnostech a aktivitách pro rodiny s dětmi. Vzhledem k vědomí této potřeby vznikl cíl „Zajištění informovanosti o aktivitách a možnostech pro rodiny s dětmi“, který obsahuje potřebu široké informovanosti rodin s dětmi, protože často některé aktivity nebo možnosti již existují, ale není o nich dostatečné povědomí. 
	Dalším cílem je „Zajištění realizace bezbariérovosti a infrastruktury pro rodiny s dětmi ve městě“. Obsahem tohoto cíle je pokračování bezbariérových úprav ve městě, které pomáhají k větší bezpečnosti rodin s dětmi, kočárky, ale také například i seniorům. Druhou částí je pak rozšiřování sítě dětských hřišť a herních prvků pro děti na území města. Výběr dalších potřebných lokalit je realizován z výstupů dotazníku k městskému porodnému. Je možné, že se také objeví potřeba další drobné infrastruktury pro rodiny s dětmi. V roce 2012 to byla například potřeba výklopného přebalovacího pultu. 
	Posledním cílem plánu je „Zajištění hmotné podpory rodin s dětmi“. Obsahem tohoto cíle je udržení městského porodného jako hmotné podpory rodin s dětmi, které mají trvalý pobyt na území města Jeseník. Každý občan s trvalým pobytem bez ohledu na věk přinese ročně v rámci rozpočtového určení daní do rozpočtu města částku výrazně převyšující částku porodného. Navíc představuje období po narození dítěte výraznou finanční zátěž na rodinu. 
5. Realizační plán
	Realizační plán obsahuje rozpracování jednotlivých záměrů do podoby konkrétních opatření a postupů jejich realizace. Plnění cílů je rozpracováno včetně časového harmonogramu. 
5.1 Zajištění realizace nových aktivit pro rodiny s dětmi
	Prvním cílem je „Zajištění realizace nových aktivit pro rodiny s dětmi“, který v sobě obsahuje realizaci dnů pro rodiny v podobném duchu, jak jsou realizovány dny seniorů. Kromě toho by měl vést také k rozšíření dalších aktivit pro rodiny s dětmi. 
Název cíle:              
Zajištění realizace nových aktivit pro rodiny s dětmi 
Opatření:
Vytvoření tradice dnů pro rodiny a dalších akcí pro rodiny s dětmi
Popis /charakteristika opatření: 
Opatření má za úkol vytvořit tradici dnů pro rodiny, které budou představovat rozšíření aktivit pro rodiny s dětmi.
Očekávaný dopad opatření na cílovou skupinu:
Rozšíří se okruh aktivit, které jsou určeny pro rodiny s dětmi na území města Jeseník. Vytvoří se nová tradice města. Zvýší se zapojení rodin s dětmi do aktivit.  
Aktivity k naplnění opatření včetně časového harmonogramu:
1. Zajištění subjektu, který bude nositelem akcí pro rodiny s dětmi – prosinec 2012
2. Zajištění finančních prostředků pro realizaci dnů pro rodiny – prosinec 2012-únor 2013
3. Vytvoření přípravného týmu dnů pro rodiny a dalších aktivit pro rodiny s dětmi – únor-březen 2013
4. Realizace dnů pro rodiny – květen-červen 2013
5. Opakování realizace dnů pro rodiny v následujících letech - květen-červen 2014 a 2015
Zodpovědný realizátor:
MC Krteček Jeseník
Partneři, spolupracující subjekty:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník, MKZ Jeseník, SVČ Duha Jeseník, vedení města Jeseník
Předpokládané finanční náklady:
20.000,- Kč
Možné zdroje financování:
Olomoucký kraj, město Jeseník, sponzoři
Rizika a ohrožení naplňování opatření:
Nepodaří se získat finanční prostředky na realizaci, nedostatek dobrovolníků pro realizaci akce
Indikátory hodnocení / efektivita
Zajištěné finanční prostředky na realizaci akce 
Sestavený přípravný tým akce
Zrealizované dny pro rodiny města Jeseník
Existence aktivity/služby:
Nová
5.2 Zajištění péče o děti před nástupem do mateřské školy
	Dalším cílem je „Zajištění péče o děti před nástupem do mateřské školy“ formou zajištění provozu miniškolky na území města. Vzhledem k rušení jeslí aktuálně chybí možnost dlouhodobějšího hlídání dětí před nástupem do mateřské školy. To je často bariérou pro možnost vyřizování záležitostí na úřadech, ale často také pro zařazení zpět na trh práce alespoň v omezené míře. Realizace tohoto cíle by měla pomoct tuto situaci změnit. 
Název cíle:              
Zajištění péče o děti před nástupem do mateřské školy
Opatření:
Zajištění provozu miniškolky na území města
Popis /charakteristika opatření: 
Opatření má za úkol prostřednictvím zřízení miniškolky na území města pomoci matkám s dětmi před nástupem do mateřské školy si zajistit hlídání pro vyřizování svých záležitostí nebo pro částečné zapojení zpět na pracovní trh.
Očekávaný dopad opatření na cílovou skupinu:
Rozšíření nabídky péče o děti před nástupem do mateřské školy, zajištění lepší možnosti vyřizování osobních a úředních záležitosti u matek s dětmi před nástupem do mateřské školy, umožnění částečného nebo postupného zapojení matek s dětmi před nástupem do mateřské školy zpět na trh práce   
Aktivity k naplnění opatření včetně časového harmonogramu:
1. Zajištění subjektu, který bude provozovatelem miniškolky – leden - prosinec 2012
2. Zajištění finančních prostředků pro realizaci miniškolky – leden - prosinec 2012
3. Realizace provozu miniškolky – leden 2013 a dále
4. Zajistit udržitelnost provozu miniškolky díky návaznému projektu nebo schopnosti sebefinancování provozu miniškolky - červenec 2014 a dále
Zodpovědný realizátor:
MC Krteček Jeseník
Partneři, spolupracující subjekty:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník, ???
Předpokládané finanční náklady:
???,- Kč
Možné zdroje financování:
Olomoucký kraj, město Jeseník, sponzoři, OPLZZ
Rizika a ohrožení naplňování opatření:
Nepodaří se zajistit udržitelnost provozu miniškolky
Indikátory hodnocení / efektivita
Zajištěné finanční prostředky na realizaci aktivity 
Provoz miniškolky
Zajištění udržitelnosti provozu miniškolky
Existence aktivity/služby:
Nová
5.3 Podpora neziskových organizací, které podporují rodiny s dětmi a pracují s dětmi a mládeží
	„Podpora neziskových organizací, které podporují rodiny s dětmi a pracují s dětmi a mládeží“ je dalším z cílu plánu. Neziskové organizace představují významnou část aktivit pro rodiny s dětmi a děti a mládež a systém příspěvků z rozpočtu měst je výraznou podporou pro tyto aktivity. Proto je jeho udržení hlavním obsahem tohoto cíle. 
Název cíle:              
Podpora neziskových organizací, které podporují rodiny s dětmi a pracují s dětmi a mládeží 
Opatření:
Udržení systému příspěvků z rozpočtu města Jeseník
Popis /charakteristika opatření: 
Opatření má za úkol zajištění udržitelnosti aktivit pro rodiny s dětmi a děti a mládež, které realizují nevládní neziskové organizace, pro které je zajištění finančního příspěvku města výraznou podporou pro provoz a dofinancování dalších zdrojů.
Očekávaný dopad opatření na cílovou skupinu:
Zajištění široké nabídky volnočasových aktivit, které podporují smysluplné trávení volného času, podporují rodiny s dětmi a připravují rodiče pro mateřství a rodičovství. 
Aktivity k naplnění opatření včetně časového harmonogramu:
Udržení systému příspěvků z rozpočtu města - prosinec 2012 – prosinec 2015

Zodpovědný realizátor:
město Jeseník
Partneři, spolupracující subjekty:
nevládní neziskové organizace, kompetentní pracovníci Městského úřadu Jeseník
Předpokládané finanční náklady:
cca 2.000.000,- Kč/rok
Možné zdroje financování:
město Jeseník
Rizika a ohrožení naplňování opatření:
Změna názoru na podporu nevládních neziskových organizací
Omezování finančních prostředků z veřejných rozpočtů pro nevládní neziskové organizace
Indikátory hodnocení / efektivita
Opakující se vyhlašování příspěvků z rozpočtu města
Udržení podpory nevládních neziskových organizací v obdobné výši jako v předchozích letech
Existence aktivity/služby:
Stávající
5.4 Zajištění informovanosti o aktivitách a možnostech pro rodiny s dětmi
	Důležitou oblastí je informovanost o možnostech a aktivitách pro rodiny s dětmi. Vzhledem k vědomí této potřeby vznikl cíl „Zajištění informovanosti o aktivitách a možnostech pro rodiny s dětmi“, který obsahuje potřebu široké informovanosti rodin s dětmi, protože často některé aktivity nebo možnosti již existují, ale není o nich dostatečné povědomí. 
Název cíle:              
Zajištění informovanosti o aktivitách a možnostech pro rodiny s dětmi 
Opatření:
Využívání všech prostředků pro zajištění informovanosti o aktivitách a možnostech pro rodiny s dětmi
Popis /charakteristika opatření: 
Opatření má za úkol zajistit co nejširší informovanost o aktivitách a možnostech pro rodiny s dětmi.
Očekávaný dopad opatření na cílovou skupinu:
Rozšíří se počet lidí využívajících aktivit a možností pro rodiny s dětmi. Zvýší se angažovanost rodin s dětmi a přispěje se tak k tvorbě vztahů mezi rodinami s dětmi. 
Aktivity k naplnění opatření včetně časového harmonogramu:
1. Pravidelně zasílat příspěvky do JesInfo, kterými bude veřejnost informována o připravovaných aktivitách pro rodiny s dětmi – prosinec 2012 – prosinec 2015
2. Pravidelně využívat tiskových konferencí města Jeseník k informování medií o připravovaných aktivitách a možnostech pro rodiny s dětmi – prosinec 2012 - prosinec 2015
Zodpovědný realizátor:
MC Krteček Jeseník
Partneři, spolupracující subjekty:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník, MKZ Jeseník, vedení města Jeseník
Předpokládané finanční náklady:
0,- Kč
Rizika a ohrožení naplňování opatření:
Ukončení vydávání bezplatného měsíčníku města
Indikátory hodnocení / efektivita
Zveřejňované články v JesInfo
Účast na tiskových konferencích města Jeseník
Existence aktivity/služby:
Stávající
5.5 Zajištění realizace bezbariérovosti a infrastruktury pro rodiny s dětmi ve městě
	Dalším cílem je „Zajištění realizace bezbariérovosti a infrastruktury pro rodiny s dětmi ve městě“. Obsahem tohoto cíle je pokračování bezbariérových úprav ve městě, které pomáhají k větší bezpečnosti rodin s dětmi, kočárky, ale také například i seniorům. Druhou částí je pak rozšiřování sítě dětských hřišť a herních prvků pro děti na území města. Výběr dalších potřebných lokalit je realizován z výstupů dotazníku k městskému porodnému. Je možné, že se také objeví potřeba další drobné infrastruktury pro rodiny s dětmi. V roce 2012 to byla například potřeba výklopného přebalovacího pultu. 
Název cíle:              
Zajištění realizace bezbariérovosti a infrastruktury pro rodiny s dětmi ve městě 
Opatření:
Rozšiřování bezbariérových úprav ve městě a rozšíření počtu dětských hřišť, hracích prvků a další drobné infrastruktury pro podporu rodiny s dětmi
Popis /charakteristika opatření: 
Realizovat mapování potřeb rodin s dětmi (dotazník k městskému porodnému) a na jeho základě vytipovat problémové lokality z pohledu bezbariérovosti, zjišťovat potřeby rozšíření a zkvalitnění sítě dětských hřišť a dětských koutků. Na základě těchto mapování realizovat bezbariérové úpravy a doplňovat dětské prvky a další drobnou infrastrukturu (např. přebalovací pult) pro rodiny s dětmi
Očekávaný dopad opatření na cílovou skupinu:
Zajištění kvalitní sítě dětských hřišť a dětských herních prvků, zvýšení bezbariérovosti města pro rodiny s dětmi, spokojenost rodin s dětmi na území města.  
Aktivity k naplnění opatření včetně časového harmonogramu:
1. Mapování potřeb bezbariérových úprav na území města – prosinec 2012 – prosinec 2015
2. Mapování potřeb doplnění sítě dětských hřišť a další drobné infrastruktury pro rodiny s dětmi – prosinec 2012 – prosinec 2015
3. Realizace herních prvků pro doplnění sítě na území města  – červen 2013-listopad 2015
4. Realizace bezbariérových úprav ve městě – prosinec 2012 – prosinec 2015
Zodpovědný realizátor:
MC Krteček Jeseník
Partneři, spolupracující subjekty:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník, MKZ Jeseník, vedení města Jeseník
Předpokládané finanční náklady:
cca 300.000,- Kč/rok
Možné zdroje financování:
Olomoucký kraj, město Jeseník, SFDI, sponzoři
Rizika a ohrožení naplňování opatření:
Chybějící finanční prostředky na realizaci
Indikátory hodnocení / efektivita
Zajištěné finanční prostředky na realizaci bezbariérových úprav, dětských hřišť a herních prvků a další drobné infrastruktury pro rodiny s dětmi
Realizace mapování potřeb rodin s dětmi v rámci městského porodného
Existence aktivity/služby:
Nová
5.6 Zajištění hmotné podpory rodin s dětmi
	Posledním cílem plánu je „Zajištění hmotné podpory rodin s dětmi“. Obsahem tohoto cíle je udržení městského porodného jako hmotné podpory rodin s dětmi, které mají trvalý pobyt na území města Jeseník. Každý občan s trvalým pobytem bez ohledu na věk přinese ročně v rámci rozpočtového určení daní do rozpočtu města částku výrazně převyšující částku porodného. Navíc představuje období po narození dítěte výraznou finanční zátěž na rodinu. 
Název cíle:              
Zajištění hmotné podpory rodin s dětmi 
Opatření:
Formou realizace městského porodného podpořit rodiny s dětmi žijícími na území města Jeseník a podpořit tím jejich setrvání ve městě
Popis /charakteristika opatření: 
Opatření má formou poskytování městského porodného za úkol podpořit rodiny s dětmi a jejich setrvání ve městě Jeseník a zároveň díky dotazníku v rámci městského porodného zjišťovat potřeb rodin s dětmi.
Očekávaný dopad opatření na cílovou skupinu:
Podpořit rodiny s dětmi v obtížném životním období, které je fyzicky a psychicky náročné, ale zároveň také přináší mnoho nových finančních nákladů.
Aktivity k naplnění opatření včetně časového harmonogramu:
1. Poskytování městského porodného z rozpočtu města Jeseník – leden 2013 – prosinec 2015
2. Zajištění vyplňování dotazníku v rámci městského porodného za účelem mapování potřeb rodin s dětmi – leden 2013 – prosinec 2015
Zodpovědný realizátor:
Zástupce vedení města Jeseník zodpovědný za sociální oblast
Partneři, spolupracující subjekty:
Městský úřad Jeseník, Zastupitelstvo města Jeseník 
Předpokládané finanční náklady:
cca 500.000,- Kč/ rok
Možné zdroje financování:
město Jeseník 
Rizika a ohrožení naplňování opatření:
Neschválení městského porodného v rámci rozpočtu města Jeseník
Indikátory hodnocení / efektivita
Schválení městského porodného v rámci rozpočtu města Jeseník
Realizace a vyhodnocení dotazníků v rámci městského porodného
Existence aktivity/služby:
Nová


