OBEC POLICE

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY OBCE

2019 – 2023

1

OBSAH
1

ÚVOD ............................................................................................................................................... 3

2

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE ................................................................................................ 5
2.1

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ........................................................................................................... 5

2.2

DALŠÍ INFORMACE ................................................................................................................... 7

3

ANALÝZA ÚZEMÍ .............................................................................................................................. 9

4

ROZVOJOVÉ PROBLÉMY OČIMA MÍSTNÍCH OBYVATEL ................................................................. 11
4.1

DOTAZNÍK .............................................................................................................................. 11

5

SWOT ANALÝZA ............................................................................................................................. 18

6

PRIORITY RODINNÉ POLITIKY PRO OBDOBÍ 2019 – 2023 .............................................................. 20

7

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLICE .................................................................................... 27

8

ZÁVĚR ............................................................................................................................................ 28

2

1 ÚVOD
„Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón,
a přece vspolku nejčistší souhlas.“
Božena Němcová

Pojem rodina je v dnešní době často skloňovaným pojmem. Rodina je považována za základ
společnosti. V rodině dochází k výchově, k formování osobnosti dítěte. Dítě získává v rodině své životní
hodnoty, úctu a sounáležitost k jiným lidem. Zároveň rodina poskytuje svým členům pocit bezpečí a
možnost spoléhat se jeden na druhého. Celosvětovým trendem je rozšíření tradiční podoba rodiny o
řadu nových forem partnerství, volnějších soužití, i bezdětných vztahů.
Rodinná politika má za cíl podporu zdravé a fungující rodiny, tj. ve své podstatě souhrn aktivit a
opatření za účelem podpory rodiny. Podpora rodin v jakékoliv podobě je nezbytná pro soudržnost a
další rozvoj celé společnosti.
Hlavní ideou je podporovat vznik a zachování funkčních rodin, podporovat kvalitu rodinného života a
zajišťovat vhodné podmínky pro rodiny. Rodinná politika se také snaží vychovávat k partnerství,
manželství a rodičovství, utvářet u mladé generace vědomí hodnoty rodiny, podporovat rodinu
založenou na stabilních, celoživotních vztazích. Rodinná politika by měla pamatovat na všechny
vývojové fáze rodin, stejně jako na jejich potřeby v konkrétních situacích.
Představitelé obce Police si uvědomují význam rodiny pro celou společnost i prosperitu obce. Rodina
je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti, není soukromou záležitostí jednotlivců, ale
zdrojem prosperity celé společnosti, je zárukou udržitelného rozvoje jak ekonomického, tak sociálního
a kulturního.
Zastupitelstvo obce Police usiluje o vytváření příznivých podmínek pro život rodin. Cílem koncepce
rodinné politiky je předložit taková opatření, která přispějí k vytvoření takového prostředí, v němž bude
rodina dobře prosperovat. Rodinná politika představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory
rodiny. Je to politika průřezová zasahuje do nejrůznějších oblastí života společnosti, např. bydlení,
školství, životní prostředí, infrastruktura…
Východisky pro Koncepci rodinné politiky obce Police 2019 - 2023 je Koncepce rodinné politiky
zpracovaná MPSV a schválená v září roku 2017, Národní koncepce podpory rodin s dětmi schválená
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vládou v listopadu 2008 jako příloha k Souboru prorodinných opatření a Strategie rozvoje Zlínského
kraje 2009 – 2020. Při zpracování plánu rozvoje byly použity metodiky a doporučení MPSV (Zpráva o
rodině z roku 2017 a Opatření rodinné politiky, které tato vláda již realizovala).
Koncepce rovněž navazuje na Strategický plán rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na
období 2008-2020, dále na 2. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2018 – 2021, Strategii území správního obvodu ORP Valašské

Meziříčí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství
a lokální ekonomicky na období 2015 – 2024 a také na Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Valašské Meziříčí.
Do procesu tvorby tohoto strategického dokumentu byla zapojena pro tento účel vytvořená pracovní
skupina sestávající se ze zastupitelů obce Police, dále zástupců obecního úřadu, příspěvkové
organizace MŠ a ZŠ Police a místních spolků. Zohledněny byly potřeby různých věkových a zájmových
skupin. Na formulaci problémových oblastí a zhodnocení a posouzení potřeb obce se podíleli také
občané obce Police, a to prostřednictvím realizovaného dotazníkového šetření.
Strategický dokument tvoří dvě na sebe navazující části, a to část analytická a část návrhová. Analytická
část vymezuje základní východiska a popisuje výchozí stav obce, včetně zhodnocení jejích silných a
slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Návrhová část pak stanovuje vizi obce a definuje hlavní priority
obce na období let 2019 – 2023. Koncepce rodinné politiky obce Police formuluje směřování rozvoje
obce Police v horizontu pěti let. Jeho hlavním cílem je stanovit vizi rozvoje a cestu směřující k dosažení
této vize.
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Police se nachází ve Zlínském kraji, okresu Vsetín a správním obvodu ORP Valašské Meziříčí na
jihovýchod od města Kelč. Jižní část katastru obce zabíhá do svahů Hostýnských vrchů, kde se také
nachází nejvyšší bod Hůrka s nadmořskou výškou 557 m n. m. Nadmořská výška středu obce je 412 m
n. m. Osu katastru pak tvoří říčka Loučka. Rozloha obce Police je 1 324,40 ha a tvoří ji jedno katastrální
území, přičemž hustota zalidnění obce je 22,50 obyvatel/km².

Zdroj: Google Maps, 2019

2.1 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Vývoj stavu a počtu obyvatel za posledních 5 let a také dle statistiky Sčítání lidu, bytů a domů z roku
2011 (dále jen SLBD) je patrný z tabulek a grafu níže. Za rok 2018 se v obci přihlásilo k trvalému

pobytu 20 obyvatel, 7 obyvatel se odhlásilo. Narodili se 3 děti, 2 holčičky a 1 chlapeček. Během
roku zemřelo 8 občanů. K poslednímu dni roku 2018 byl počet obyvatel 588, což je nejvíce za
posledních 5 let.
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Tabulka č. 1: Vývoj stavu obyvatelstva v letech 2013 - 2017
2013

Počet obyvatel celkem
v tom
podle
pohlaví

2014

2015

2016

2017

Muži

584
288

577
283

568
278

574
284

574
282

Ženy

296

294

290

290

292

96
398
90
39,9

94
392
91
39,8

93
385
90
39,8

106
376
92
39,4

112
367
95
39,8

0-14
v tom
15-64
ve věku (let)
65 a více
Průměrný věk
Zdroj: Český statistický úřad, 2019

Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 2013 – 2017
2013
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přirozený
Stěhováním
Celkový
Zdroj: Český statistický úřad, 2019
Přírůstek
(úbytek)

2014
8
4
19
14
4
5
9

2015
5
11
12
13
-6
-1
-7

2016
6
8
10
17
-2
-7
-9

2017
5
8
22
13
-3
9
6

7
2
18
23
5
-5
-

Z tabulky č. 2 je patrné, že se rodí více dětí a taky se každoročně přestěhovávají noví občané. V roce
2017 se jich ale taky mnohem více odstěhovalo. V tomto trendu obec rozhodně nechce dál pokračovat.

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v obci dle statistiky SLDB
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Zdroj: Český statistický úřad, Sčítání lidu, bytů a domů; 2019
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Sňatky a rozvody 2013 - 2017
Za rok 2013 vstoupily do manželství celkem 2 páry a 3 rozvedly, o rok později už to bylo o něco lepší,
konaly se 4 svatby a 2 rozvody. V roce 2015 se neuskutečnila žádná svatba a ještě se 1 manželství
rozpadlo. Rok poté vstoupily do manželství 2 páry, ale dokonce 5 se jich rozvedlo. A v roce 2017 se
uskutečnily celkem 2 svatby a 1 rozvod. Obecně lze říci, že sňatků ubývá a přibývá rozvodů. I v obci
Police je vidět trend, kdy jsou tradiční manželské páry nahrazovány volným soužitím partnerů.

2.2 DALŠÍ INFORMACE
Vyjížďka obyvatelstva
Dle údajů ze SLBD z roku 2011, vyjíždělo za zaměstnáním či školou mimo obec celkem 167 osob, z nichž
117 za zaměstnáním a 50 žáků a studentů. Vyjížďka žen a mužů je téměř vyrovnaná, za prací vyjíždí
celkem 60 žen a 57 mužů. Z geografického hlediska převažuje vyjížďka do jiné obce okresu Vsetín (122
osob, z toho 92 za zaměstnáním a 30 žáků a studentů), především do nejbližších měst Valašské Meziříčí
a Kelč. Početně více zastoupena je také vyjížďka do jiného kraje, vzhledem ke geografické blízkosti
zejména ze Zlínského kraje do Moravskoslezského kraje (okres Nový Jičín), kde za prací a školou odjíždí
celkem 28 osob (z toho 16 za zaměstnáním a 12 žáků a studentů).

Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Z pohledu vzdělanostní struktury obyvatelstva dle SLDB z roku 2011 v obci převládají občané s
dokončeným středoškolským vzděláním, a to podílem 68,8 %. Osoby s ukončeným vysokoškolským
vzděláním jsou zastoupeny 6,5 %. Skupina osob bez vzdělání nebo se základním vzděláním je
zastoupena 23 %. V tomto případě se jedná převážně o osoby ve věku 65 a více let.

Bydlení
Obec Police má venkovský charakter s převažující zástavbou rodinných domů, kterých je podle
posledního sčítání lidu, domů a bytů 190 z celkem 156 obydlených domů.
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Tabulka č. 3: Domovní a bytový fond v obci Police dle SLDB 2011
Počet domů

190

Počet obydlených domů

156

Podíl obydlených domů

82,11 %

Podíl obydlených domů v ČR

83,40 %

Počet rodinných domů

155

Podíl rodinných domů

81,58 %

Podíl rodinných domů v ČR

72,18 %

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet

43,93 %

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR

53,00 %

Zdroj: Český statistický úřad, 2019
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3 ANALÝZA ÚZEMÍ
Tato kapitola zahrnuje hlavní poznatky analýzy vztahující se k rodinnému prostředí v životě obce. Důraz
je kladen na dílčí témata služby pro rodiny, sladění pracovního a rodinného života a komunitní a
společenský život obce s důrazem na rodinnou politiku.

Školství
V obci se nachází mateřská a základní škola, které tvoří jednu sloučenou organizaci, jejímž zřizovatelem
je obec. Mateřská škola vznikla v roce 1948 jako součást základní školy a nejdříve fungovala jako žňový
útulek. Od roku 1950 do září roku 2000 byla mateřská škola samostatným subjektem. Následně přešla
opět pod základní školu. Mateřská škola má kapacitu 25 dětí a ve školním roce 2018/2019 je
obsazenost 16 dětí.
Základní škola byla v obci zřízena v roce 1859 jako jednotřídní škola. V současné době se jedná o školu
dvoutřídní, jejíž součástí je od školního roku 2000/2001 také mateřská škola. Kapacita základní školy je
28 žáků, přičemž ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo základní školu 21 žáků. Součástí školy je také
školní družina a školní jídelna s cílovou kapacitou kuchyně 106 strávníků.
Po absolvování základní školy přecházejí žáci na druhý stupeň buď do města Valašské Meziříčí, nebo
do sousední obce Loučka. Střední školy se pak nacházejí ve spádových městech jako je Valašské
Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Nejbližší základní umělecká škola se nachází v sousedním
městě Kelč, kde působí pobočka ZUŠ Alfréda Radoka se sídlem ve městě Valašské Meziříčí, jejímž
zřizovatelem je Zlínský kraj (v ORP působí další pobočky ještě v obcích Lešná a Zašová). V území působí
také ZUŠ B-Art, o.p.s. se sídlem v obci Zašová. Jedná se o soukromou základní uměleckou školu s
pobočkou ve městě Valašské Meziříčí.

Spolková činnost
Obec, stejně jako řada dalších organizací, realizují na území obce aktivity, které spoluvytváří prostředí
příznivé rodině. V obci se pořádá celá řada společensko-kulturních i sportovních akcí, např. novoroční
výšlapy, cestovatelské přednášky, karneval, tradiční pletení velikonočních tatarů, škračení vajec,
masopustní průvod, pochování basy, stavění a kácení máje, setkání seniorů, poznávací zájezdy,
divadelní přestavení, jezdecké odpoledne na koních, cyklistické závody, nohejbalový turnaj, turnaj
v ping pongu, myslivecký den, drakiáda, vánoční besídka, setkání seniorů a řada dalších.
Obec podporuje finančně i nefinančně (př. technická podpora akcí, zapůjčení prostor, marketingová
9

podpora akcí), rozšiřování nabídky tradičních a nových sportovních, kulturních a jiných volnočasových
akcí, ať jako vlastní pořadatel či partner. Dochází k postupnému rozšiřování počtu aktérů
zainteresovaných v rozvoji komunitního a spolkového života, včetně zapojení seniorů i podpoře
mezigeneračního dialogu.
V obci funguje kulturní spolek Klenot, který pořádá tradiční kulturní a lidové akce. Dále je zde
cyklistický, jezdecký a fotbalový oddíl TJ Police, Sbor dobrovolných hasičů (zásahová jednotka,
sportovní činnost požárního sportu, brigády a kulturní akce), PKM Bike Team, z. s., který na své vlastní
náklady vybudoval pumptrackovou dráhu, na které pořádá závody pro všechny věkové kategorie a
reprezentuje obec na mezinárodních soutěžích. Dále zde působí také Myslivecký spolek Jasenec –
Police, který se rovněž mimo jiné věnuje kulturním akcím, kdy v létě pořádá Myslivecký den pro rodiny
s dětmi nebo organizuje úklid obce a prostranství. Mimo to v obci aktivně působí ochotnický Divadelní
spolek Neřešto a Ranč u Hromnice, z. s., který se svou celoroční činností (kroužky, víkendové pobyty,
příměstské letní tábory) zaměřuje na přirozenou komunikaci koní a člověka a zaměřuje se na činnost
dětí a (nejen) místní mládeže.
Obec disponuje dětským, které bylo vybudováno v roce 2015 a slouží i pro ty nejmenší děti (čtyřboká
věž, skluzavka, lanovka, průlezky). Denně využívaná je také betonová plocha s basketbalovým košem
hned u budovy obecního úřadu. Místní škola a školka disponuje malým dětským hřištěm s názvem
„Zahrada kocourka Damiánka“, kde byly použity přírodní prvky. Součástí je často využívané ohniště i
bylinková zahrádka. V areálu TJ Police je vedle fotbalového hřiště umístěno multifunkční víceúčelové
hřiště, které bylo slavnostně otevřeno v roce 2009 a také plocha sloužící pro trénink hasičů a akce
místních koňáků.

10

4 ROZVOJOVÉ PROBLÉMY OČIMA MÍSTNÍCH
OBYVATEL
S cílem zapojit velký počet aktérů do přípravy koncepčních dokumentů obce, uspořádala obec na jaře
2019 dotazníkové šetření mezi obyvateli. Dotazník bylo možné vyplnit on-line ve volně dostupném
systému Google (zveřejněno na oficiálních webových stránkách a také na facebooku) či v papírové
podobě (ve zpravodaji), a to anonymně.
Dotazník byl primárně cílen na rodiny s dětmi. Otázky dotazníkového šetření byly kladeny ve vazbě na
hodnocení spokojenosti obyvatel obce s definovanými tematickými oblastmi života na pětibodové
škále, známkování jako ve škole (1 – velká spokojenost, 5 nespokojenost) s možností volby vlastního
námětu v dotazované oblasti.
Šetření se zúčastnilo celkem 20 respondentů (rodin s dětmi). Vezmeme-li do úvahy průměrnou
velikosti rodin, šetření zahrnulo 60 dospělých, což představuje cca 10 % obyvatelstva obce.

4.1 DOTAZNÍK
1. Spokojenost s životem v obci
Vzhled a funkčnost veřejných prostranství (mobiliář, sadové úpravy, veřejné prostranství)

nespokojenost
10%
spíše
nespokojenost
25%

dobré
10%

velká
spokojenost
20%

spokojenost
35%

Z uvedeného vyplývá, že rodiny s dětmi jsou v obci se vzhledem a funkčností veřejných prostranství
převážně spokojené. Mezi konkrétními náměty na rozvoj a zlepšení se objevily tyto nápady:
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-

Chybí LED osvětlení

-

Následná péče o výsadby

-

Chybí místo pasivního odpočinku a více relax míst s lavičkami

-

Veřejné ohniště

-

Chybí mobiliář, informační značení, vítací tabule i hezké vitríny

-

Více zeleně a barevných výsadeb – motýlí louky

-

Nedostatečný prostor a zázemí pro volnočasové využití (kulturní sál už za hranicí životnosti)

-

Naučné stezky nebo prvky pro děti

Odpadové hospodářství (počet a druh kontejnerů, svozy, osvěta)

nespokojenost
velká
spokojenost
10%

spíše
nespokojenost
40%

spokojenost
25%

dobré
15%

Z výše uvedeného vyplývá nespokojenost se současným systémem odpadového hospodářství v obci
(50 %). Mezi konkrétní náměty na zlepšení se často objevovaly tipy na:
-

Častější vývoz kontejnerů na tříděný odpad

-

Neustále přeplněné kontejnery na tříděný odpad a bioodpad

-

Vyhrazené a upravené místo na kontejnery, moderní přístřešky

-

Nedostatečná čistota kontejnerů

-

Chybí „zázemí“, moderní přístřešky na kontejnery jako v okolních obcích
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2. Spokojenost v oblasti péče o děti a jejich volný čas
Mateřská škola

dobré
25%

spíše
nespokojenost
5%

velká
spokojenost
20%

nespokojenost
0%

spokojenost
50%

Z grafu je viditelná velká spokojenost s mateřskou školkou. Co se týká rozvoje, tak respondentům chybí
na školním hřišti více průlezek, skluzavek a nové didaktické pomůcky a hračky, které v MŠ zatím
scházejí. Dalším námětem bylo rozšíření kroužků a výletů a také lepší vybavenost (nové šatní skříňky a
lehátka, posezení do školní jídelny).

Základní škola
nespokojenost
5%

dobré
21%

spíše
nespokojenost
11%

velká
spokojenost
21%

spokojenost
42%

Respondenti jsou se základní školou v obci velice spokojení. Z dotazníků vyplývá však potřeba
tělocvičny nebo prostoru pro sportovní využití a pohyb dětí. Dále vyplývá také potřeba pořízení nového
posezení do školní jídelny, které již mnohdy neplní svým technickým stavem svoji funkci.
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Školní družina

nespokojenost
5%

dobré
25%

spíše
nespokojenost
10%

velká
spokojenost
20%

spokojenost
40%

Podobné jak s mateřskou a základní školou je to také se školní družinou, kde převládá spokojenost
občanů.

Mimoškolní aktivity (kroužky, oddíly)

nespokojenost
10%
spíše
nespokojenost
20%

velká
spokojenost
15%

spokojenost
30%

dobré
25%

U mimoškolních aktivit je patrný potenciál pro zlepšení. Respondentům chybí pro děti především:
-

Cvičení, dílničky, tvoření, výtvarka, více environmentálních aktivit

V obci se aktuálně nachází fotbalový oddíl, kde děti mohou hrát fotbal a SDH Police, kde trénují požární
sport taky děti a mládež. Poté zde nově funguje Ranč u Hromnice, který nabízí celoroční kroužky,
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víkendové pobyty a příměstské tábory. Jinak zde žádné jiné pravidelné činnosti pro děti aktuálně
nefungují.

3. Spokojenost v oblasti doprava
Vlaky (jízdní řády, návaznost dopravy, zastávky)

nespokojenost
5%
spíše
nespokojenost
5%
dobré
40%

velká
spokojenost
20%

spokojenost
30%

Z grafu je patrná spokojenost s vlakovými spoji (50 %), jízdními řády i návaznosti dopravy. Mezi náměty
na zlepšení se objevilo:
-

oprava čekárny

-

závory
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Autobusy (jízdní řády, návaznost, doprava, zastávky)

nespokojenost
20%

velká
spokojenost
10%

spíše
nespokojenost
5%
spokojenost
25%
dobré
40%

Spokojenost s autobusovou dopravou je výrazně nižší (20 %). Lidem chybí častější spoje zajíždějící na
točnu. Docházková vzdálenost na zastávku je až 1 km. Nespokojenost je také se stavem zastávek.

Je pohyb v obci s kočárkem pohodlný?

spíše
nespokojenost
5%
dobré
25%

nespokojenost
5%
velká
spokojenost
20%

spokojenost
45%

V obci došlo k rekonstrukci chodníků od horního konce až po vlakové nádraží. Existují ještě úseky, kde
chodník chybí, nicméně občané vnímají pohyb s kočárkem v obci jako pohodlný (55 %). Respondentům
v této souvislosti chybí akorát vybudovaná cyklostezka poblíž obce.
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Doprava v obci (rychlost, omezení, přechody)

velká
spokojenost
20%

nespokojenost
30%

spíše
nespokojenost
10%

spokojenost
25%

dobré
15%

Naprosto opačná situace je s dopravní situací (rychlost, omezení, přechody). Častým námětem pro
zlepšení se objevoval chybějící přechod u základní a mateřské školy a také řešení situace s parkováním
u školy, obecního úřadu i kulturního sálu. Dále je určitě nutné řešit dopravní situaci na horním konci
při vjezdu do obce – směr Branky a Kelč. Občané už dlouho volají po snížení rychlosti, retardérech nebo
radaru - obzvlášť směrem na Branky, kde se často pohybují děti v silnici, jelikož zde není chodník.
Dalším námětem bylo zvýšení frekvence úklidu silnic kvůli vysoké prašnosti a chybějící svodidla po
pravé straně směrem k trati.
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5 SWOT ANALÝZA
Silné stránky


Slabé stránky

Zájem ze strany představitelů obce o



zpracování koncepce rodinné politiky


Existující síť organizací a spolků, které se

osvětové a informační funkce


zabývají prorodinnými aktivitami, jejich

Nedostatečná

nabídka

prostor

pro

mezigenerační setkávání


různorodost

Neexistence rodinného centra k naplňování

Nedostatečná nabídka venkovních aktivit



Možnost navázat na příklady dobré praxe

pro děti předškolního i školního věku a



Pestrá nabídka kulturního a sportovního

dospívající


vyžití








hřiště,

parkour,

Chybí krytý prostor pro volnočasové
aktivity při nepřízni počasí

Finanční i nefinanční pomoc spolkům ze


strany obce

workoutové

skatepark

4 hřiště (víceúčelové, fotbalové, dětské,
pumptracková dráha)

Chybí

Naprosto schází nabídka cvičení pro
maminky

Aktivní účast na komunitním plánování
v rámci DSO Valašskomeziříčsko-Kelečsko



Ve škole není tělocvična

Zapojení



Chybí vzdělávání pro rodiče na rodičovské

do programu

Kofinancování

sociálních a souvisejících služeb v rámci
Mikroregionu
Kelečsko

DSO

Valašskomeziříčsko-

dovolené


Absence služby hlídání předškolních dětí



Chybí zázemí a venkovní posezení ve
sportovním areálu



Špatný přístup do veřejných prostor (úřad,
knihovna,

obchod

s potravinami,

pohostinství...)


Nedostatek parkovacích míst



Špatná dopravní situace (chybí přechody,
chodníky, zpomalení rychlosti při vjezdu do
obce)
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Příležitosti

Hrozby

 Možnost využívání dotačních programů



(výstavba komunitního centra, hřiště, míst
pasivního odpočinku, chodníků, zlepšení

Absence nebo neustálé změny právních
norem



stavu veřejných budov)

Komerční sféra není součástí rodinné
politiky

 Podpora rodinné politiky ze strany MPSV a



Zlínského kraje

Hrozící nedostatek financí na rozvojové
projekty

 Bohatá spolková činnost, dodržování tradic a
zvyků v obci
 Potenciál pro volnočasové aktivity, společné
trávení volného času

nebo

stabilizaci

už

nyní

probíhajících aktivit


Stárnutí obyvatel



Stěhování rodin za zaměstnáním do větších
měst

 Potenciál pro rozvoj sídelní zeleně
 Zapojení náctiletých a dalších aktérů do
přípravy

záměrů/aktivit

obce

(komunitní plánování)
 Rozvoj sítě cyklostezek – spolupráce s obcemi
a dalšími aktéry
 Možnost členství v Národní síti Zdravých
měst
 Zavedení motivačního systému odpadového
hospodářství
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6 PRIORITY RODINNÉ POLITIKY PRO OBDOBÍ 2019 – 2023
Priorita 1:
Vytváření
vhodných životních
podmínek pro
fungování rodin

Priorita 2:
Podpora služeb pro
rodiny

Priorita 3:
Podpora
bezpečného
prostředí pro
rodiny

Priorita 4:
Podpora rovných
příležitostí žen a
mužů v oblasti
podpory slaďování
rodinného,
pracovního a
osobního života

1.1 Podpora
mladých rodin při
narození dítěte

2.1 Podpora
institucionálních
zařízení pro děti v
předškolním a
školním věku

3.1 Podpora
prevence rizikového
chování

4.1 Podpora zařízení 5.1. Podpora a
péče o předškolní
pomoc rodinám v
děti
obtížné životní
situaci

1.2 Podpora
2.2 Založení a
prorodinných aktivit podpora provozu
FamilyPointu

3.2 Podpora
bezpečnosti
dopravy a
bezpečnosti v obci

4.2 Podpora
informovanosti v
oblasti
zaměstnanosti

5.2 Poskytování
sociálních služeb
rodinám v obtížné
životní situaci

1.3 Veřejný prostor
přátelský rodinám

3.3 Podpora
odpovědnosti v
rodinných vztazích

4.3 Podpora
flexibilních forem
zaměstnávání

5.3 Sociální bydlení

2.3 Podpora
činnosti center
volného času,
dostupnost a rozvoj
volnočasových
aktivit
2.4 Podpora
aktivního způsobu
života seniorů

Priorita 5:
Integrace rodin se
specifickými
potřebami

Priorita 6:
Osvětově
informační činnost

Priorita 7:
Institucionální
zabezpečení
rodinné politiky

6.1 Propagace
témat rodinné
politiky

7.1 Personální
zajištění rodinné
politiky

7.2 Podpora a
rozvoj vzájemné
spolupráce a
setkávání mezi
aktéry rodinné
politiky
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Priorita 1: Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin
Cíl: Cílem této priority je nabízet vhodné formy podpory a pomoci přispívající k soudržnosti rodiny a
současně respektující její autonomii. Podpora rodiny nepomáhá jen ke zvládání nároků kladených na
život v rodině, ale pomáhá vytvářet i hodnoty, z nichž čerpá celá společnost.
Popis: Tato priorita bude naplňována podporou prorodinných aktivit, snaha o bezbariérovost
veřejných míst, podpora a rozvoj prostor, které budou příznivé pro rodinné aktivity.
Návrh opatření:
1.1 Podpora mladých rodin
• Vítání občánků, věcný dar pro každé dítě
• Poplatek za odvoz odpadu – neplatí děti do 3 let
• Zajišťování oprav a vybavení MŠ a ZŠ Police

1.2 Podpora prorodinných aktivit
• Poznávací zájezdy
• Dětský karneval
• Stavění a kácení máje
• Myslivecký den
• Lampionový průvod
• Drakiáda
• Tradiční setkání seniorů
• Rozsvěcování vánočního stromu s betlémem
• Mikulášská besídka
• Novoroční výšlapy
• Podpora kulturních a sportovních akcí
• Dopravní a ekologická výchova v MŠ a ZŠ
• Tradice sázení stromu narození při každém vítání občánků (alej života)
• Oživení tradice chození Mikuláše s čertem a andělem

1.3 Veřejný prostor přátelský rodinám
• Vybavení knihovny
• Vytvoření „Knihobudky“ – venkovní malé čítárny – půjč si knihu a zase vrať (autobusová/vlaková
zastávka, dětské hřiště)
• Revitalizace zeleně a veřejných prostranství
• Místo setkání s veřejným ohništěm
• Multifunkční letní amfiteátr (besedy, promítání letního kina, koncerty, hřiště s workout prvky)
• Květnaté louky s hmyzími domečky, ptačími budkami
• Příprava a realizace cyklostezky
• Vybudování odpočinkových zón
• FamilyPoint v budově obecního úřadu
• Bezbariérové vstupy do veřejných budov
• Doplnění veřejného osvětlení
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• Zavedení motivačního systému odpadového hospodářství
• Dialog s veřejností k investičním záměrům ve fázi studie

Priorita 2: Podpora služeb pro rodiny
Cíl: V rámci rodinné politiky je důležité zaměřit se na rozvoj služeb zaměřených na podporu fungující
rodiny, které pomáhají zvládat rodičům sladění jejich rodičovských a pracovních povinností, rozvíjet a
posilovat vztahy rodičů a dětí a doplňovat výchovu a péči v rodině volnočasovými aktivitami.
Popis: Poskytování služeb rodinám pomáhá předcházet sociálnímu vyloučení rodin, podporovat
duševní zdraví a psychickou stabilitu rodinných příslušníků jako prevenci rozpadu rodin, pomáhá
udržovat soběstačnost a funkčnost rodin, mezigenerační vztahy, pomáhá podporovat rodiče při
výchově dětí a péči o seniory, včetně podpory aktivního způsobu života seniorů.
Návrh opatření:
2.1 Podpora institucionálních zařízení pro děti v předškolním a školním věku
• Mateřská škola (vybavení, didaktické pomůcky a hračky, energetické úspory)
• Základní škola (vybavení, interaktivní pomůcky, energetické úspory) + školní družina a školní jídelna
• Mapování potřeby rodičů k dětské skupiny
2.2 Založení a podpora provozu FamilyPointu
2.3 Podpora činnosti center volného času, dostupnost a rozvoj volnočasových aktivit pro děti,
dospělé, celé rodiny
• Spolková činnost s různým zaměřením (spolek Klenot, Ranč u Hromnice)
• TJ Police – fotbalový oddíl, jezdecký oddíl, cyklistický oddíl
• SDH Police
• Divadelní spolek Neřešto
• Vybudování komunitního centra
• Rekonstrukce, vytvoření a vybavení prostor pro volnočasové aktivity pro děti i celé rodiny a
spolkovou činnost
• Nová dětská hřiště, doplnění prvků
• Rekonstrukce víceúčelového hřiště
• Zázemí u víceúčelového hřiště
• Interaktivní prvky a naučné stezky

2.4 Podpora aktivního způsobu života seniorů
• Setkání seniorů
• Vánoční besídka
• Aktivity pro seniory – poznávací zájezdy, návštěva divadla, trénování paměti
• Pořádání přednášek pro seniory (ve spolupráci s Městskou policií ve Valašském Meziříčí)
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Priorita 3: Podpora bezpečného prostředí pro rodiny
Cíl: Cílem je podporovat služby, projekty a programy zaměřené na prevenci rizikových jevů a
bezpečnost pro rodiny. Podporovat preventivní programy na školách, zajišťovat dostupnost pomoci
pro rodiny v krizi apod.
Popis: Daného cíle bude dosaženo prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování,
zajištění bezpečnosti v obci, podpory poradenství a programů zaměřených na výchovu, vzdělávání
mládeže k zodpovědnému rodičovství, partnerství, posilování odpovědnosti za funkčnost a stabilitu
vlastní vytvořené rodiny.
Návrh opatření:
3.1 Podpora prevence rizikového chování
• Komplexní program primární prevence
• Preventivní program ve škole

3.2 Podpora bezpečnosti dopravy a bezpečnosti v obci
• Doplnění přechodu u školy
• Vytvoření pěších zón
• Snížení rychlosti v problémových zónách obce
• Retardéry a zpomalovací pásy
• Nové chodníky
• Řešení umístění a stavu zastávek
• Řešení nebezpečné dopravní situace při vjezdu do obce od hlavní silnice
• Parkovací místa u veřejných budov

3.3 Podpora odpovědnosti v rodinných vztazích
• Vzdělávací programy – partnerství, rodičovství (přednášky) - budoucí komunitní centrum
• Komplexní program primární prevence
• Knihovna – ucelený cyklus přednášek pro mladé lidi

Priorita 4: Podpora rovných příležitostí žen a mužů a v oblasti podpory slaďování rodinného,
pracovního a osobního života
Cíl: Snahou je realizovat ta opatření, která umožní podporu rovných příležitostí žen a mužů při sladění
rodinného a pracovního života, aniž by se museli vzdát svého rodičovství nebo své profesní kariéry.
Smyslem

této

priority

je

také

motivovat

zaměstnavatele

k

zohledňování

zájmů

zaměstnanců/zaměstnankyň jako rodičů na straně jedné a na straně druhé podporovat udržení
zaměstnanosti pečujících rodičů na trhu práce.
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Popis: Prostřednictvím této priority dojde k podpoře informovanosti v oblasti slaďování profesního a
rodinného života, a to jak směrem k zaměstnancům (Úřad práce – informace o nabídkách, mapování
potřeb péče o předškolní děti), tak i k zaměstnavatelům (úprava pracovní doby, podpora zkrácených
úvazků, home office)
Návrh opatření:
4.1 Podpora zařízení péče o předškolní děti
• Mapování potřeb alternativních forem péče o děti (mikrojesle, dětské skupiny)
• Mateřská škola – zajištění dostatečné kapacity
4.2 Podpora informovanosti v oblasti zaměstnanosti
• Informace o volných pracovních místech – web obce, místní rozhlas, zpravodaj
• Spolupráce města Valašské Meziříčí s Úřadem práce, informace o nabídkách ÚP
• Námět pro činnost budoucího komunitního centra

4.3 Podpora flexibilních forem zaměstnávání
• Podpora flexibilních forem organizace práce (home office, zkrácený úvazek ženám/mužům vracejícím
se po mateřské či rodičovské dovolené)
• Vzdělávací kurzy pro: ženy/muže na mateřské a rodičovské dovolené, ženy nad 50 let věku,
zaměstnance/kyně obecního úřadu (pracovně-právní vztahy, jak napsat životopis, kariérové
poradenství)

Priorita 5: Integrace rodin se specifickými potřebami
Cíl: Pro rodinu závislou na sociální službě je podporující být součástí dalších systémů a vztahových sítí.
Snahou je vytvoření rodinné sítě navzájem se doplňujících institucí, služeb a kontaktů pro rodiny.
Popis: U sociálních služeb poskytovaných rodinám v obtížné životní situaci je snahou upřednostňovat
práci s celou rodinou, dále je kladen důraz na odlehčení rodinám s dětmi a umožnění dětem z rodin se
specifickými potřebami účastnit se prázdninových a víkendových akcí. Důraz je kladen také na
začleňování dospívajících a mladých dospělých, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Návrh opatření:
5.1 Podpora a pomoc rodinám v obtížné životní situaci
• Lokální síťování – rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, propojování a vytvoření
rodinné sítě jako množiny provázaných institucí, služeb a kontaktů pro rodiny
• Základní poradenství rodinám
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5.2 Poskytování sociálních služeb rodinám v obtížné životní situaci
• Rodinný sociální asistent – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
• Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni
• Síť sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• Bílý kruh bezpečí -pomoc obětem kriminality a domácího násilí

5.3 Sociální bydlení
• Dům s pečovatelskou službou
• Sociální byty
• Bezbariérové nájemní bydlení (podpora komunitního bydlení – různé skupiny včetně seniorů
umožňující navázat sociální vztahy)

Priorita 6: Osvětově informační činnost
Cíl: Cílem je podporovat informovanost médií a veřejnosti o všech aktivitách obce na podporu rodin a
spolupráci různých společenských subjektů za účelem vytváření pro-rodinného klimatu, podporovat
vzájemnou spolupráci různých aktérů rodinné politiky, zařadit do katalogu prorodinných organizací i
ty, které pořádají činnosti a akce na podporu prarodičů a seniorů
Popis: Jedná se o včasnou informovanost médií, veřejnosti a dalších subjektů o realizaci aktivit,
programů a služeb
Návrh opatření:
6.1 Propagace témat rodinné politiky
• Webové stránky, facebook, aplikace „V obraze“
• Polický zpravodaj
• V rámci osvětové a informační činnosti FamilyPointu
• Komunitní plánování v rámci DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
• Čerpání zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci členství v Národní síti Zdravých měst ČR

Priorita 7: Institucionální zabezpečení rodinné politiky
Cíl: Cílem priority je institucionální zabezpečení realizace rodinné politiky včetně personálního
zajištění, aby bylo možné podporovat aktivity občanů a prorodinných organizací při naplňování
jednotlivých opatření
Popis: Snahou je zajistit průběžné sledování potřeb v oblasti rodin a možnost zajistit následné
reagování. Koordinací rodinné politiky je snaha o propojení různých prorodinných organizací a přínos
poznatků od jiných subjektů, zejména Zlínského kraje.
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Návrh opatření:
7.1 Personální zajištění rodinné politiky
• Pracovní pozice koordinátora rodinné politiky
• Průběžný monitoring potřeb v oblasti rodin
• Podpora a rozvoj vzájemné spolupráce a setkávání mezi aktéry rodinné politiky na obecní i krajské
úrovni

7.2 Podpora a rozvoj vzájemné spolupráce a setkávání mezi aktéry rodinné politiky
• Pravidelná setkání v rámci rodinné politiky obce
• Setkávání koordinátorů rodinné politiky v rámci Zlínského kraje
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7 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLICE
Koncepce rodinné politiky obce Police na období 2019 – 2023 byla schválena v Zastupitelstvu obce
Police na VI. zasedání konané dne 09.04.2019.
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8 ZÁVĚR
Vážení spoluobčané,
právě jste dočetli historicky první Koncepci rodinné politiky obce Police. Byla připravena na období
pěti let. Vzhledem k tomu, že se situace ve společnosti a potažmo v jednotlivých rodinách stále vyvíjí,
pravděpodobně se po uplynutí tohoto období objeví nové priority a potřeby v návaznosti na
demografický, politický i hospodářský vývoj. Prozatím si nechceme klást cíle příliš vysoko. Jsme si
vědomi toho, že v obci schází velká část materiálního vybavení, a to jak v ZŠ a MŠ Police, tak v kulturním
sále i zázemí ve sportovním areálu, které by zvýšily spokojenost občanů a především taky podpořily
rodinnou politiku na komunální úrovni.
Jsme si vědomi tohoto, že se za poslední roky potřeby občanů díky nové zástavbě a přistěhování
mladých lidí i mladých rodin rychle mění. Proto se snažíme reagovat a přizpůsobovat tomu i priority
obce, čehož je Koncepce rodinné politiky součástí. Dalším možným krokem je členství v Národní síti
Zdravých měst ČR, které by nám otevřelo spoustu dalších možností.
Rodinu vnímáme jako základní společenskou jednotku, bez které nemůže obec ani stát fungovat.
Prostřednictvím rodinné politiky se budeme snažit především o harmonizaci vztahů v rodině a
vytváření celoživotních hodnot.
Proto doufáme, že tímto komplexnějším pojetím rodinné politiky na úrovni obce a jejím praktickým
naplňováním napomůžeme ke spokojenějšímu životu všech, kteří o to stojí.

…………………………………………………….
Mgr. Karolína Holl, DiS. v.r.
zpracovatel

………………………………………………………
Jiří Stříteský v.r.
místostarosta

…………………………………………………………
Karel Hlavica v.r.
starosta
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