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Městského úřadu Svitavy 
 

Město Svitavy postoupilo do 2. kola soutěže Obec přátelská rodině  
   Celostátní akce Obec přátelská rodině je pořádána Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálé komise 
pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro 
rodinu a Sítí mateřských center. Jedná se již o čtvrtý ročník soutěže, ve které obce soutěží v rámci šesti 
velikostních kategorií podle počtu obyvatel. Přihlášení do soutěže bylo podmíněno vyplněním soutěžního 
formuláře, který zahrnoval aktivity a opatření obcí zaměřených na služby pro rodinu, pro-rodinné aktivity, 
inovativní způsoby podpory a rozvoje služeb péče o děti, způsob podpory a pomoci seniorům ve smyslu 
mezigeneračního soužití, bezpečného prostředí pro rodiny, opatření proti negativním vlivům na děti a mládež 
a pro-rodinou osvětu.  
   Hodnocení aktivit a opatření přihlášených obcí probíhá  na celostátní úrovni  dvoukolově.  V prvním kole je 
obec hodnocena v rámci příslušné velikostní kategorie na základě výsledků hodnocení zaslaného soutěžního 
formuláře. Ve druhém kole je hodnocení prováděno hodnotícím týmem přímo v obci. Hodnotitelé prověřují 
správnost údajů v soutěžním formuláři a zaměřují se na to, jakým způsobem obce podporují neziskové 
organizace pracující s rodinami, jak je zajištěna bezpečnost prostředí pro rodiny, občanská vybavenost a 
služby, přímá finanční podpora pro rodiny, institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky a 
další aspekty.  
   V naší  velikostní kategorii se zúčastnilo celkem 25 měst a do 2. kola, spolu s námi, postoupilo město 
Kyjov, Otrokovice, Prachatice a Turnov. 
   Obce, které se umístí na l. – 3. místě, obdrží diplom a získají nárok na předložení dotační žádosti o 
poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu pro-rodiných aktivit na místní úrovni. 
Finanční prostředky lze využít např. na realizaci aktivit podporujících rodiny, na příměstské prázdninové 
tábory, na dovybavení dětských hřišť a mateřských škol, na oslavy Dne dětí, Dne rodin či tradičních svátků a 
na projekty zaměřené na spolupráci mateřských škol a zařízení pro seniory. Dotace vyčleněná ministerstvem 
pro rok 2012 činí 7 mil. Kč . Do Svitav se hodnotící tým dostaví dne 21. října 2011. 
 
Kulatý stůl 
Od ledna 2012 dojde k završení sítě sociálních služeb pro seniory - stávající terénní a ambulantní služby, 
které jsou na území města zajišťovány, budou posíleny o dlouho očekávané služby Domova pro seniory a 
Domova se zvláštním režimem. Máte–li tedy zájem získat pro sebe, či své nejbližší podrobnější informace o 
tom, komu jsou služby Domova pro seniory a Domova pro osoby se zvláštním režimem poskytovány 
(v jakém režimu a rozsahu, za jakou úhradu a v jakých prostorech), jste srdečně zváni na  další Kulatý stůl, 
který se uskuteční v úterý 15. listopadu od 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu (T.G.Masaryka  
25, Svitavy). 
 
Den otevřených dveří v Azylovém domě pro muže 
   Sociální služby města Svitavy srdečně zvou na Den otevřených dveří v Azylovém domě pro muže, 
který se uskuteční dne 26. října od 9 do 16 hodin (Máchova alej 16). 
   Podle zákona o sociálních službách poskytují azylové domy pobytové služby na dobu přechodnou (nejdéle 
po dobu jednoho roku), základními činnostmi je pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Klienti jsou do azylového domu 
přijímáni na základě doporučení sociálního odboru nebo po osobní návštěvě zařízení. Stávající kapacita 
zařízení je šestnáct lůžek. Azylový dům má celkem šest pokojů, z toho čtyři pokoje po třech lůžkách a dva 
pokoje po dvou lůžkách.      
 
Šárka Řehořová 


