Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince
2015 – 2017
ROK 2015
Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 – 2017 byl schválen Zastupitelstvem
města Třince na jeho 3. zasedání konaném dne 24.02.2015.
Priorita č. 1

Vznik nových a rozvoj stávajících aktivit a opatření pro rodiny a
jejich členy

Opatření č. 1.1

Zajištění udržitelnosti a spolupráce všech zainteresovaných
subjektů při realizaci aktivit a služeb pro rodiny a jejich členy

Toto opatření zahrnuje jak podporu udržitelnosti stávajících aktivit a služeb pro rodiny a
členy, tak podporu prohloubení spolupráce neziskového sektoru zaměřeného na děti, mládež
a rodiny se školami a městem Třinec.
Aktivita 1.1.1

Zajištění udržitelnosti a spolupráce všech zainteresovaných
subjektů při realizaci aktivit a služeb pro rodiny a jejich členy –
průběžně naplňováno

Podpora udržitelnosti byla ze strany města Třince realizována zejména prostřednictvím
poskytování finančních grantů. Podpora prorodinných aktivit byla totiž v r. 2015 začleněna
jako součást dotačního programu:
D/OČ Podpora ostatních aktivit v sociální oblasti
D/OC/2 Podpora fungující rodiny – podpora prorodinných programů a aktivit pro
zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí.
Z uvedeného programu byly např. poskytnuty finanční prostředky na provoz Potravinového
fondu pro rodiny s dětmi, Mateřského centra Sluníčko, na realizaci Přípravných kurzů
manželství atd. Subjekty poskytující své aktivity rodinám mohly rovněž žádat o finanční
příspěvky z grantů z oblasti kultury a sportu.
Odbor sociálních věcí města Třince dále pravidelně informuje organizace poskytující
prorodinné aktivity o dotačních programech a grantech, které vyhlašují jiné subjekty a
jejichž finančních prostředků by mohly využít.
Odbor sociálních věcí dále pomáhal prorodinným subjektům s propagací jejich činnosti,
kdy organizoval akce pro veřejnost a zval na ně „rodinné“ organizace, které tam mohly
prezentovat své aktivity (např. Národní týden manželství, Den seniorů apod.). Odbor
sociálních věcí rovněž zveřejňoval na webových stránkách města aktuality o prorodinných
aktivitách a akcích neziskového sektoru.
Aktivita 1.1.2

Prohloubení spolupráce neziskového sektoru zaměřeného na děti,
mládež a rodiny se školami a městem Třinec – zatím
nerealizováno

Opatření č. 1.2

Podpora fungujících rodinných vztahů a posilování rodinných
kompetencí

Aktivita 1.2.1

Podpora realizace vzdělávání veřejnosti v oblasti rodičovských,
mateřských a partnerských kompetencí a v oblasti sociálně
negativních jevů v rodině – průběžně naplňováno

V rámci tohoto opatření je podporováno vzdělávání veřejnosti v oblasti rodičovských,
mateřských a partnerských kompetencí. Tato aktivita je realizována ve spolupráci
s neziskovými a příspěvkovými organizacemi, kterým město Třinec poskytuje grant na
realizaci uvedeného vzdělávání. V roce 2015:
A) Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
Projekt Posílení rodičovských kompetencí - výše grantu 50 000 Kč. Cílem projektu bylo
posílit rodičovské kompetence prostřednictvím jednodenních seminářů zaměřených na
rodičovské, mateřské a partnerské kompetence. V roce 2015 proběhlo 12 pětihodinových
seminářů zaměřených na následující témata, kterých se zúčastnilo 124 osob:
Chci být dokonalý rodič, ale proč
Dítě v emocích vzteku a strachu,
vlastně?
Úspěšná komunikace v rodině
Cesta k osobnosti dítěte
Jak vést děti k pozitivnímu přístupu
Psychologické aspekty vývojových
k životu
období dítěte
Děti online
Rozvoj emoční inteligence u dětí
Rizikové
chování
u
dětí
Jak být úspěšný u přijímacího
(záškoláctví, agrese, násilí, aj.).
pohovoru
Hyperaktivní dítě
B) Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třinci
Projekt Investice do manželství - výše grantu 10 000 Kč. Cílem projektu je pomoci mladým
párům budovat zdravé a pevné manželství prostřednictvím kurzu Příprava na manželství.
V průběhu roku 2015 byl realizován jeden kurz Přípravy na manželství v rozsahu 26 hodin.
Na tento kurz poté navazovaly tzv. Manželské večery. Mezi probíraná témata kurzů patří –
závazek, komunikace, řešení konflitků a další. Celkem se všech aktivit zúčastnilo více než
200 osob.

Opatření č. 1.3

Rozšíření projektů zaměřených na děti předškolního, mladšího
školního věku a na mládež

Aktivita 1.3.1

Rozšíření předškolní přípravy na všechny základní školy v Třinci –
v řešení

Předškolní příprava zaměřená na usnadnění vstupu dětí do systému základního vzdělávání
byla realizována na těchto základních školách: Jubilejní Masarykova ZŠ, ZŠ Dany a Emila
Zátopkových, ZŠ Kaštanová, ZŠ Kopernikova, ZŠ Petra Bezruče.

Aktivita 1.3.2

Rozšíření projektů zaměřených na posilování kondice na děti
mladšího školního věku – zatím nerealizováno

Záměrem je podpořit rozšíření pohybových aktivit a projektů pro děti z prvních stupňů
základních škol. Tato aktivita zatím nebyla realizována, protože žádná organizace toto
rozšíření neiniciovala. Podporu z grantu města ve výši 60 000 Kč tedy zatím získal projekt
zaměřený na děti z mateřských škol – Třinec cvičí s dětmi pro radost a pro zdraví. Do
projektu bylo zapojeno 18 mateřských škol s více než 300 dětmi.
Aktivita 1.3.3

Rozšíření vzdělávání dětí školního věku v oblasti sociálně
negativních jevů ve škole - průběžně naplňováno

Jedná se o rozšíření vzdělávání dětí školního věku v oblasti prevence sociálně negativních
jevů v rodině i ve škole, které bude v realizaci neziskových organizací. Předpokladem
realizace je získání dotace z jiných než městských zdrojů, což se však prozatím nepovedlo.
V rámci Strategie protidrogové prevence bylo v r. 2015 uspořádáno 12 přednášek pro
celkem 350 žáků osmých tříd třineckých škol na téma „Řekni ne drogám, řekni ano životu“.

Aktivita 1.3.4

Zatraktivnění městského
nerealizováno

prostoru

pro

mládež

–

zatím

Záměrem je vytvořit v Třinci lesní posilovnu či workoutové hřiště. Tato aktivita zatím nebyla
realizovaná.
Opatření č. 1.4

Rozvoj volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Aktivita 1.4.1

Rekonstrukce prostorového zázemí městského Klubu seniorů zatím nerealizováno

Aktivita 1.4.2

Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro seniory a osoby se
zdravotním postižením do okrajových částí města - zatím
nerealizováno

Priorita č. 2

Podpora harmonické slučitelnosti rodiny a zaměstnání

Opatření č. 2.1

Rozšíření nabídky krátkodobých i dlouhodobých
zabezpečení dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání

forem

Toto opatření zahrnuje jednak podporu vzniku Dětské skupiny, tak i podporu rozšíření
příměstských táborů a jiných forem zabezpečení dětí v době prázdnin.
Aktivita 2.1.1

Podpora vzniku dětských skupin – naplněno

Dětská skupina byla v Třinci zřízena rozhodnutím zastupitelstva města na jeho 2. zasedání
dne 09.12.2014. Poskytováním této služby byla pověřena příspěvková organizace Centrum
sociální pomoci Třinec, p.o., která vytvořila Dětskou skupinu Pampeliška. Dětská skupina
s kapacitou 12 dětí se nachází na ul. Máchova 1134, Třinec.

Aktivita 2.1.2

Podpora rozšíření příměstských táborů
zabezpečení dětí v době prázdnin – v řešení

a

jiných

forem

Nabídku příměstských táborů v r. 2015 rozšířil Dům dětí a mládeže, p.o., který nabídl
v průběhu celých hlavních prázdnin dětem dlouhodobé příměstské tábory realizované

v prostorech DDM a krátkodobé příměstské tábory realizované v období dalších školních
prázdnin (jarní, podzimní).
Odbor sociálních věcí také vydal doporučení k žádosti Kvalifikační a personální agentury,
o.p.s. o podporu v rámci výzvy č. 013 z Operačního programu Zaměstnanost. Z případných
získaných finančních prostředků chce Kvalifikační a personální agentura zřídit v Třinci
Dětský klub, který bude nabízet rodičům příměstské tábory pro děti v době prázdnin a také
hlídání dětí ve svých prostorech (před příchodem do školy a po příchodu ze školy).
Opatření č. 2.2

Podpora zaměstnávání rodičů s dětmi a osob pečujících o blízké

Aktivita 2.2.1

Podpora projektů neziskových organizací zaměřených na flexibilní
formy zaměstnávání rodičů s dětmi a osob pečujících o blízké –
dosud nerealizováno

Opatření je zaměřeno na podporu projektů neziskových organizací orientovaných na
flexibilní formy zaměstnávání rodičů s dětmi a osob pečujících o blízké. Toto opatření dosud
nebylo realizováno vzhledem k tomu, že výzvy Evropského sociálního fondu, ze kterých je
předpokládáno financování uvedených projektů, byly vyhlášeny až ke konci roku 2015.
Priorita č. 3

Propagace rodinné politiky na místní úrovni

Opatření č. 3.1

Podpora osvětově informační činnosti v oblasti rodinné politiky

Aktivita 3.1.1

Realizace projektů zaměřených na zvyšování informovanosti –
průběžně naplňováno

Opatření je zaměřeno na realizaci různých projektů s cílem zvýšit informovanost rodin
v Třinci. Odbor sociálních věcí vydal v r. 2015 příručku Dítě v rodině – Průvodce pro
občany města Třince, ve které je možné najít kontaktní informace o organizacích, službách
a aktivitách pro rodiny s dětmi.
Na webových stránkách města Třince v sekci Interaktivní mapa byla vytvořena nová záložka
– Dětská hřiště, ve které jsou zveřejněna ta dětská hřiště, která prošla rekonstrukcí.
Odbor sociálních věcí také pravidelně zveřejňuje na webových stránkách města Třince
aktuality z oblasti místní rodinné politiky a zasílá podněty na aktualizaci Městskému
informačnímu centru, které spravuje na svých webových stránkách tzv. Databázi služeb pro
rodiny.

