
Výroční zpráva 

Pro rodinu 
Do 31.8.2017 

Komise se sešla v tomto období celkem 2x, a to dne 23 .3. a 7.8.2017 V mezidobí mezi sebou členky 
omunikovaly e-mailem. 

~Ienky pracovní skupiny projednaly: 

• Žádost Obec přátelská rodině 2017 
• Krajské setkání týkající se prorodinné politiky 
• Aktivity seniorů 
• Aktuální problémy a připomínky občanů, které se vztahují k prorodinné politice města (bydlení pro 

mladé rodiny, druhý stupeň ZŠ Lačnov, informace o projektech atp.) 
Zhodnoceni: 

Členky pracovní skupiny se na svých jednáních především věnovaly přípravě projektu Obec přátelská 
odině, který byl odeslán v červnu 2017. V době podání výroční zprávy nebyly výsledky soutěže známy. 

prubým stěžejním tématem bylo seznámení s informacemi, které zazněly na krajském setkání odborníků 
' prorodinné politice v Pardubicích, jehož se zúčastnily paní Richtrová a Čuhelová. Mezi daBí témata patří 
eznámení se s činností jednotlivých organizací a s potřebami cílových skupin, jejichž zástupkyně jsou 
~Jenky pracovní skupiny. 
Některé členky pracovní skupiny pracují velmi aktivně a mezi schůzkami komunikují mailem. Paní 

Kovaříková se odstěhovala - je možné přijmout jinou členku za Naše Svitavy. Členka z řad veřejnosti, 
slečna Košťálová, na schůzky nedochází. Nově se schůzek účastní i zástupkyně MC Krůček Soňa 
Nádvomíková. 

Návrh na dalšf práci: 

Seznámení s činností MAS 

Dotazníkové šetření 

Účast na soutěži Obec přátelská rodině 2018 

Další postup práce dle metodiky koncepce 

p· hl d · ča · ·ed r · h čl k 'ed · · h re e u sti J~ not svyc ene na _ll namc 
I členky komise 23.3.2017 7.8.2017 
Mgr. Monika Cuhelová o o 
Miroslava Kovaříková Odhlášena Odhlášena 
Bc. Šárka Rehořová Omluvena mluvena 
Miloslava Burešová o o 
Bc. Světlana Richtrová o o 
Zuzana Košíková X X 
Natálie Košťálová X X 
Ivana Dvořáková o omluvena 
Petra Czehovská X X 
Olga Sánová omluvena omluvena 
Andrea Bělovská omluvena omluvena 
Kateřina Krausová o o 
Dagmar Svobodová X X 
MUDr. Hana Deáková omluvena omluvena 
Milena Brzoňová o o 
Soňa Nádvomíková o X 
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