Město Třinec

Plán rozvoje rodinné politiky 2013 - 2014

Plán rozvoje rodinné politiky (dále jen Plán rozvoje) je stanoven do roku 2014 a vychází
z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012 (dále jen Analýza) a dalších strategických
dokumentů města Třinec. Plán rozvoje je stanoven pouze do roku 2014 s ohledem na
účinnost Strategického plánu města Třince a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
města Třince, kdy prorodinná politika města musí být součástí těchto dokumentů, musí
z nich vycházet. Nový plán rozvoje se bude tvořit v roce 2014 s účinností od roku 2015 tak,
aby aktuálně reagoval na nové strategické dokumenty města.
Plán rozvoje nabízí souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodin, zasahuje do různých
oblastí jejich života. Zaměřuje se na otázku bydlení, školství, sociálních služeb, ale i
dopravu, životní prostředí či bezpečnost a prevenci ve městě.
Město doposud nemělo zřízenu žádnou pracovní skupinu nebo komisi, která by se o oblast
péče o rodiny speciálně zajímala. Tato pracovní skupina je ve městě nově zřízena, počet i
struktura členů se bude upravovat dle zaměření opatření, která se budou v rámci rodinné
politiky realizovat.
Z vyhodnocení Analýzy a proběhnuvšího dotazníkového šetření mezi občany města
vyplynulo, že město dbá na potřeby všech svých občanů včetně rodin. Mnohdy ale občané
neznají všechny své možnosti, nabídku služeb či možnosti získání různých slev.
Informovanost občanů tedy bude jednou z priorit a hlavním tématem Plánu rozvoje.
Vzhledem k finanční a časové náročnosti realizace všech navržených opatření budou tato
realizována v plném rozsahu pouze v případě získání finančních prostředků ze soutěže
„Obec přátelská rodině“. V opačném případě bude realizace jednotlivých opatření závislá na
finančních a personálních možnostech města, případně získání dalších zdrojů financování.
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Cíl č. 1

Personální a koncepční zajištění rodinné politiky

Popis:

Koordinace realizace rodinné politiky je zajišťována pracovní skupinou "Třinec
pro rodinu", která pracuje na principu komunitního plánování. Její činnost
zastřešuje odbor sociálních věcí.

Opatření č. 1.1

Činnost pracovní skupiny "Třinec pro rodinu"

Kroky k naplnění:

1.1.1 Doplnit pracovní skupinu odborníky pro různé oblasti zasahující do
rodinného života.
1.1.2 Vytvořit pravidla pro jednání skupiny.
1.1.3 Koordinovat realizování jednotlivých opatření Plánu rozvoje rodinné pol.
1.1.4 Ověřovat vhodnost stanovených opatření a zjišťovat aktuální potřeby
rodin.
1.1.5 Zhodnotit plnění opatření Plánu rozvoje rodinné pol.
1.1.6 Připravit plán na následující období.

Zodpovědnost:
Odhad ceny:
Finanční zajištění:
Termín plnění:

Odbor sociálních věcí
režijní náklady
grant "Obec přátelská rodině"/vlastní zdroje
průběžně

Indikátory
naplnění:

1.1.1 prezenční listiny ze setkání
1.1.2 nastavení pravidel jednání
1.1.3 zápisy ze setkání
1.1.4 dotazníky, ankety
1.1.5 závěrečné zprávy
1.1.6 nový plán rozvoje

Opatření č. 1.2

Zřízení pozice koordinátora pro rodinnou politiku

1.2.1 Zřídit pozici koordinátora pro rodinnou politiku, který bude zajišťovat
realizaci rodinné politiky ve městě. Zejména bude administrovat projekty
Kroky k naplnění: týkající se rodiny, vyhledávat ve spolupráci s odborem kanceláře vedení
města vhodné zdroje financování prorodinných opatření a koordinovat činnost
pracovní skupiny Třinec pro rodinu.
Zodpovědnost:
Odbor sociálních věcí, oddělení platové a personální
Odhad ceny:
1.2.1 200.000,- Kč/rok včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
Finanční zajištění: grant "Obec přátelská rodině"/vlastní zdroje
Termín plnění:
2013
Indikátory
1.2.1 pracovní náplň
naplnění:
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Cíl č. 2

Informační kampaň – Rok rodiny v Třinci

Popis:

Zachování a rozšíření zdrojů informací pro občany, zejména rodiny, o
prorodinných opatřeních města, aktivitách, slevách a jiných výhodách pro
rodiny a její členy. Propagování tématu rodina, jejího poslání a
nezastupitelného místa ve společnosti. Podporování prorodinných aktivit u
zaměstnavatelů ve městě.

Opatření č. 2.1

Zachování stávajících informačních zdrojů

Kroky k naplnění:

2.1.1 Zachovat zdroje informací, které jsou občané zvyklí využívat - webové
stránky města, lokální média, zpravodaj města.

2.1.2 Zachovat přímé formy komunikace s občany - "Hovory s občany",
osadní výbory dle jednotlivých i okrajových částí města a mimořádná setkání
ke konkrétním tématům.
Zodpovědnost:
Odbor sociálních věcí, odbor kancelář vedení města, odbor informatiky
Odhad ceny:
režijní náklady
Finanční zajištění: vlastní zdroje
Termín plnění:
průběžně
2.1.1 počet přístupů na webové stránky města, články v médiích, zpravodaj
Indikátory
města
naplnění:
2.1.2 počet setkání s občany dle doložených zápisů z „Hovorů s občany“

Opatření č. 2.2

Kroky k naplnění:

Rozšíření informačních zdrojů
2.2.1 Upravit webové stránky Městského informačního centra, které je
součástí Městské knihovny Třinec, příspěvkové organizace, na moderní zdroj
informací pro všechny věkové kategorie občanů. Web bude poskytovat
kompletní a přehledné informace pro rodiny o školských zařízeních,
službách, možnostech trávení volného času, akcích a slevách pro rodiny a
její členy apod.
2.2.2 Přijmout zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek, který zpracuje
návrh členění webových stránek a "naplní" web informacemi.

Zodpovědnost:

OSV, ŠKaTv, Městská knihovna Třinec (Městské informační centrum)
2.2 celkem 200.000,- Kč:
Odhad ceny:
2.2.1 40.000,- Kč
2.2.2 160.000,- Kč/rok včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
grant "Obec přátelská rodině"/vlastní zdroje/rozpočet Městské knihovny
Finanční zajištění:
Třinec, p. o.
Termín plnění:
průběžně
2.2.1 počet přístupů na webové stránky, propagační materiály k novému
Indikátory
webu
naplnění:
2.2.2 pracovní smlouva, pracovní náplň

Opatření č. 2.3

Kroky k naplnění:

Propagace rodiny
2.3.1 Uspořádat Týden pro rodinu u příležitosti Mezinárodního dne rodin.
Součástí akce budou přednášky, workshopy a kulaté stoly na téma rodina,
sladění rodinného a pracovního života a aktuální problémy rodin a cesta
k jejich řešení. Akce bude doplněna dalším programem pro celé rodiny.
2.3.2 Vytvořit informační materiály zaměřené na řešení konkrétních problémů
rodin ve městě a distribuovat je mezi občany.
2.3.3 Působit na zaměstnavatele v Třinci, aby realizovali vstřícnější
personální politiku.
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Městská knihovna Třinec, p.o., odbor kancelář vedení města, Kvalifikační a
personální agentura, o.p.s.
2.3.1 80.000,- Kč z grantu „Obec přátelská rodině“ (zahrnuje náklady na
realizaci a propagaci akce a vydání sborníku) a režijní náklady
z vlastních zdrojů
Odhad ceny:
2.3.2 70.000,- Kč z grantu „Obec přátelská rodině“ na informační materiály
pro rodiny
2.3.3 z projektu OP LZZ
grant "Obec přátelská rodině"/vlastní zdroje/OP LZZ/ rozpočet Městské
Finanční zajištění:
knihovny Třinec, p. o.
Termín plnění:
2013 - 2014
2.3.1 inzeráty, články z místního tisku a zpravodaje, sborník
Indikátory
2.3.2 informační materiály
naplnění:
2.3.3 počet schůzek se zaměstnavateli
Zodpovědnost:
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Cíl č. 3

Bytová politika

Popis:

Vytvoření koncepce prostupného bydlení, její zavedení a realizace tak, aby
rodiny mohly najít ve městě odpovídající ubytování dle svých sociálních a
majetkových poměrů.

Opatření č. 3.1

Koncepce prostupného bydlení

Kroky k naplnění:

3.1.1 Vytvořit pracovní skupinu pro tvorbu Koncepce prostupného bydlení.
3.1.2 Vytvořit Koncepci prostupného bydlení ve městě.

3.1.3 Vyhledávat vhodné budovy a lokality, řešit konkrétní stavební projekty.
Zodpovědnost:
Odbor sociálních věcí, odbor správy majetku města, odbor investic
Odhad ceny:
režijní náklady
Finanční zajištění: vlastní zdroje/granty
Termín plnění:
2013 - 2014
3.1.1 prezenční listiny ze setkání, nastavení pravidel jednání
Indikátory
3.1.2 dokument Koncepce prostupného bydlení
naplnění:
3.1.3 zápisy ze setkání, stavební projekty

Opatření č. 3.2

Rozšíření azylového bydlení

Kroky k naplnění:

3.2.1 Zajistit udržitelnost sociálních služeb, které poskytují ubytování osobám
bez přístřeší (azylové domy).
3.2.2 Rozšířit jejich činnost na azylové bydlení pro celé rodiny.

3.2.3 Zajistit startovací byty pro rodiny a vybavit je.
Odbor sociálních věcí, odbor správy majetku města, Centrum sociální
Zodpovědnost:
pomoci Třinec, p.o.
3.2.1 - 3.2.2 cca 800.000,- Kč/rok z vlastních zdrojů
Odhad ceny:
3.2.3 150.000,- Kč z grantu „Obec přátelská rodině“
grant "Obec přátelská rodině"/vlastní zdroje/granty /rozpočet Centra sociální
Finanční zajištění:
pomoci Třinec, p.o.
Termín plnění:
2013 - 2014
3.2.1 statistiky poskytovatelů služeb sociální prevence (azylové domy)
Indikátory
3.2.2 statistiky poskytovatelů služeb sociální prevence (azylové domy)
naplnění:
3.2.3 nájemní smlouvy mezi majiteli bytů a poskytovateli sociálních služeb,
statistiky poskytovatelů služeb sociální prevence (azylové domy)

Opatření č. 3.3

Podpora vzniku nízkonákladového bydlení
3.3.1 Vyhledat subjekt (např. NNO), který zastřeší nabídku nízkonákladového
bydlení pro sociálně potřebné rodiny.

Kroky k naplnění:

3.3.2 Vyjednávat s majiteli nemovitostí, ve kterých by bylo možno zřídit
nízkonákladové bydlení (např. CPI byty, a.s.)
3.3.3 Zajistit finanční prostředky na provoz služby (např. na opravy, mzdu).

Zodpovědnost:
Odhad ceny:
Finanční zajištění:
Termín plnění:

Odbor sociálních věcí, odbor správy majetku města, vedení města
Vyplyne při realizaci opatření
vlastní zdroje/granty
2013 - 2014

Indikátory
naplnění:

3.3.1 počet oslovených subjektů případně smlouva s NNO nebo jiným
subjektem
3.3.2 počet oslovených majitelů bytů případně smlouvy s majiteli bytů
3.3.3 žádosti o dotace, rozpočet obce
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Cíl č. 4

Městský prostor přátelský rodinám

Popis:

Rozvíjení městského prostoru v souladu se zájmy jeho občanů, zejména
s přihlédnutím k potřebám rodin s dětmi.

Opatření č. 4.1 Rozvoj hřišť a klidových zón
Kroky k naplnění:
Zodpovědnost:
Odhad ceny:
Finanční
zajištění:
Termín plnění:
Indikátory
naplnění:

4.1.1 Každoročně informovat občany o plánu oprav a budování hřišť.
4.1.2 Rekonstruovat stávající a budovat nová hřiště a klidové zóny.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor životního prostředí a
zemědělství, Správa tělovýchovných a rekreačních služeb, p.o.
Vyplyne při realizaci opatření
grant "Obec přátelská rodině"/vlastní zdroje/granty/rozpočet Správy
tělovýchovných a rekreačních služeb, p.o.
průběžně
4.1.1 plán oprav
4.1.2 počet rekonstruovaných nebo nových hřišť či klidových zón

Opatření č. 4.2 Veřejné budovy přátelské rodinám
4.2.1 Zvýšit komfort občanů, kteří přicházejí do budovy městského úřadu
Kroky k naplnění: Třinec (vytvoření dětského koutku včetně přebalovacího pultu, rozšíření
veřejných WC).
4.2.1 100.000,- Kč včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění na
mzdu pracovníka, který bude provoz koutku zajišťovat v úředních dnech,
Odhad ceny:
vybavení dětského koutku, přebalovací pult a náklady na úpravu WC (v
případě neobdržení grantu bude realizováno z vlastních zdrojů
v omezeném rozsahu).
Zodpovědnost:
Finanční
zajištění:
Termín plnění:
Indikátory
naplnění:

Odbor investic, odbor vnitřních věcí
grant "Obec přátelská rodině"/vlastní zdroje /granty
průběžně
4.2.1 dětský koutek, počet upravených WC

Opatření č. 4.3 Doprava ve městě
4.3.1 Optimalizovat MHD dle potřeb občanů, možností dopravce a
finančních možností města.
4.3.2 Zachovat stávající slevy v MHD pro občany.
4.3.3 Snížit počet kamiónů ve městě a podporovat vybudování obchvatu
Kroky k naplnění: města.
4.3.4 Nadále podporovat dětské dopravní hřiště.
4.3.5 Dokončit VIA Lyžbice a vlakovou zastávku v centru města.
4.3.6 Rozšířit cyklostezky.
Zodpovědnost:
Odbor dopravy, odbor investic, vedení města
Odhad ceny:
Vyplyne z realizovaných projektů
Finanční
grant "Obec přátelská rodině"/vlastní zdroje /granty
zajištění:
Termín plnění:
průběžně
4.3.1 požadavky na změny v jízdních řádech a jejich zapracování
Indikátory
v nových jízdních řádech
naplnění:
4.3.2 přepravní a tarifní podmínky přepravce
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4.3.3 počet zákazových značek pro vjezd kamiónů do města, počet
jednání nebo akcí města v této záležitosti
4.3.4 rozpočet města
4.3.5 články o otevření VIA Lyžbice a vlakové zastávky pro veřejnost
4.3.6 projekty k nově vybudovaným cyklostezkám
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Cíl č. 5

Služby pro rodiny

Popis:

Zachování stávajících služeb sociální prevence, dalších sociálních a
návazných služeb, sportovních aktivit a nabídky kulturního a jiného
zájmového vyžití ve městě.

Opatření č. 5.1

Zachování systému podpory

Kroky k naplnění:

5.1.1 Zachovat objem finančních prostředků na granty pro sociální a
návazné služby (služby odborného sociálního poradenství, sociální
péče a sociální prevence, podpora zdravotně postižených,
preventivních programů a aktivit, dobrovolnictví, programů na podporu
funkcí rodiny včetně zajištění volnočasových aktivit), kulturu a sport.

5.1.2 Zachovat objem finančních prostředků na provoz příspěvkových
organizací města v oblasti kultury, sportu a sociálních služeb.
5.1.3 Zachovat přímou podporu sportovních aktivit, kulturních akcí a
sociálních a návazných služeb.
5.1.4 Zachovat finanční podporu komunitním centrům a mateřským
centrům na území města.
Odbor sociálních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy, Bunkr, o.s.
Zodpovědnost:
(případně další nestátní neziskové organizace)
5.1.1 cca 6.000.000,- Kč/rok
5.1.2 cca 60.000.000,- Kč/rok
Odhad ceny:
5.1.3 cca 11.000.000,- Kč/rok
5.1.4 cca
600.000,- Kč/rok
Finanční zajištění: grant "Obec přátelská rodině"/vlastní zdroje/granty
Termín plnění:
každoročně
Indikátory
5.1.1 – 5.1.4 rozpočet města
naplnění:

Opatření č. 5.2

Podpora rodin a jejich členů
5.2.1 Zachovat tradice „vítání občánků“, zasílání gratulací a dárkových
balíčků jubilantům a nově uspořádat setkání vedení města se seniory
jubilanty na radnici.

Kroky k naplnění:

Zodpovědnost:

5.2.2 Zavést slevy na odpad pro novorozence a zachovat stávající slevy
pro další skupiny občanů.
5.2.3 Podporovat a rozšiřovat vzdělávací a volnočasové aktivity pro
seniory a osoby zdravotně postižené.
5.2.4 Rozšířit materiálovou základnu (půjčovna sportovních potřeb)
zejména o vybavení k zimním sportům (umožnit dětem z rodin
s nízkými příjmy účast na lyžařských kurzech apod.).
Odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí, odbor
kancelář vedení města, odbor ekonomický, Dům dětí a mládeže, Třinec,
p.o.
5.2.1 nelze vyčíslit
5.2.2 nelze vyčíslit

Odhad ceny:

5.2.3 200.000,- Kč/rok včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
(rozšíření aktivit klubu seniorů i do dalších částí města)
5.2.4 dle nakoupeného množství (potřebné množství se bude zjišťovat)

Finanční zajištění:

grant "Obec přátelská rodině" / vlastní zdroje / granty / rozpočet Domu
dětí a mládeže, Třinec, p.o.
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Termín plnění:

Indikátory
naplnění:

průběžně
5.2.1 počet účastníků „vítání občánků“, počet odeslaných gratulací a
dárkových balíčků, zprávy z médií
5.2.2 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
5.2.3 počet a druh nově zavedených nebo rozšířených aktivit, uzavření
pracovní smlouvy, pracovní náplň
5.2.4 počet nakoupených potřeb

Opatření č. 5.3

Fond sociální podpory

Kroky k naplnění:

5.3.1 Zahájit jednání o zajištění zdrojů financování fondu (mezi
politickou reprezentací, s podnikateli, dalšími organizacemi).

Zodpovědnost:
Odhad ceny:

5.3.2 Vytvořit pravidla pro přidělování příspěvků, účelových
bezúročných půjček a udržitelnost fondu) a zařadit ho do rozpočtu
města Třince. Fondu bude určen např.:
na pomoc mladým lidem opouštějícím dětské domovy,
výchovné ústavy či domy na půl cesty – vybavení bytu
výbavičky pro děti ze sociálně slabých rodin
lyžařské výcviky, tábory, kroužky pro děti ze sociálně slabých
rodin
ozdravné pobyty pro děti
příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek pro osoby se
zdravotním postižením)
příspěvek na překonání mimořádné situace ohrožující zdraví či
život osob nebo řádný vývoj dětí
5.3.3 Zajistit zdroje pro financování a udržitelnost fondu.
Odbor sociálních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor
kancelář vedení města
Nelze vyčíslit (dle úspěšnosti realizování jednotlivých kroků)

Finanční zajištění: grant "Obec přátelská rodině"/vlastní zdroje /granty
Termín plnění:
průběžně
5.3.1 počet jednání
Indikátory
5.3.2 pravidla pro Fond sociální podpory
naplnění:
5.3.3 rozpočet Fondu sociální podpory

Plán rozvoje rodinné politiky 2013 - 2014 byl schválen na 14. zasedání Zastupitelstva města
Třince dne 11.12.2012 usnesením č.j. 14/420/2012.
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