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Zhodnocení činnosti 

Komise se sešla v tomto období celkem 3x, a to dne 12. 10. 2017, 30. ll. 2017 a 30.8.2018 V mezidobí 
mezi sebou členky komunikovaly e-mailem a telefonicky. 
Členky pracovní skupiny projednaly: 

• Vítězství v soutěži Obec přátelská rodině 2017 
• Projekt Svitavy pro rodiny 
• Krajské setkání týkající se prorodinné politiky 
• Naplňování koncepce 
• Aktuální problémy a připomínky občanů, které se vztahují k prorodinné politice města 

Zhodnocení: 

Vzhledem k vítězství v soutěži Obec přátelská rodině a k nutnosti konkretizovat a naplnit záměry projektu 
Svitavy pro rodiny, jehož aktivity byly podpořeny z výhry v soutěži , v termínu do konce roku 2017, se 
členky pracovní skupiny zabývaly předevšim projektem. Projekt byl úspěšně realizován a v lednu 2018 byla 
sepsána a odevzdána závěrečná zpráva. Členky skupiny byly se všemi realizovanými záměry seznámeny a 
vedoucí skupiny se scházela se subjekty spolupracuj ícími ve městě v oblasti prorodinné politiky. 

Mezi dalši témata patřilo naplňování koncepce, řešeni a předáváni připomínek občanů a komunikace o 
fungování prorodinné politiky ve městě a organizací, které zajišťují služby. Na schůzkách byly členky 
:seznamovány s činností jednotlivých organizací a s potřebami cílových skupin, jejichž zástupkyně jsou 
členky pracovní skupiny. Některé členky pracovní skupiny pracují velmi aktivně a mezi schůzkami 
komunikují mailem. Nově se schůzek účastní i zástupkyně MC Krůček Soňa Nádvorniková. 

N ávrh na další p.-áci: 

Bylo by vhodné, kdyby pracovoi skupina pro rodinu ve městě fungovala i v dalším volebním 
období. Její činnost je p.-o město důležitá a je ukotvena i ve schválené koncepci. Doporučujeme 
proto novému zastupitelstvu města pro období 2018-2022, aby pracovní skupinu zřídilo . 

P~ hl d · ~ · · d tr · h ~~ k re e ucasti je oo tvyc c ene . d , , h oaje nantc 
Clenky komise 12. 10.2017 30.11.2017 30.8.2018 
Mgr. Monika_Čuhelová Pří to mna Př.ítomna Pří to mna 
Miroslava Kovaříková Odhlášena Odhlášena Odhlášena 
Bc. Sárka Rehořová Omluvena OmJuvena Přítomna 

Miloslava Burešová Přítomna Omluvena Přítomna 

Bc. Světlana Richtrová Pří to mna OmJuvena Omluvena 
7.uzana Košíková Neomluvena Neomluvena Neomluvena 
Natálie Košťálová Neomluvena Neomluvena Neomluvena 
Ivana Dvořáková Pří to mna Přít o mna Při to mna 
Petra Czebovská Neomluvena Neomluvena Neomluvena 
Olga Sánová Omluvena Omluvena Omluvena 
Andrea Bělovská Omluvena Přít o mna Omluvena 
Kateřina Krausová Přítomna Pří to mna Pří to mna 
Dagmar Svobodová Neomluvena Neomluvena NeomJuvena 
MUDr. Hana Deáková Omluvena Omluvena Přítomna 

Milena Brzoňová Přitomna Omluvena Omluvena 
Soňa Nádvorníková Omluvena Přítomna Přitomna 
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