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Obec přátelská rodině – město Svitavy již podruhé vítěz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně vyhlašuje soutěž měst, ve které hodnotí, jak 
města realizují prorodinné aktivity na území města. Do soutěže se město zapojuje žádostí, ve které 
popisuje jak své prorodinné aktivity, tak různé analýzy či šetření a prorodinnou koncepci. Vzhledem 
k tomu, že ve Svitavách již několik let pracuje pracovní skupina pro rodinu, měli jsme potřebné 
materiály k dispozici a kvalitně zpracované. V žádost byly zároveň popsány aktivity a služby, které 
město podpoří, pokud v soutěži zvítězí.  

Vzhledem k tomu, že jsme se vítězi v naší kategorii (velikost města) stali, získali jsme dotaci ve výši 
1,5 mil. Kč. Z té budou financovány opatření, která kontinuálně a komplexně rozvíjí prorodinné 
aktivity ve městě ve třech stěžejních oblastech: 

1. Vzdělávání rodin – v oblastech důležitých a relevantních pro rodiny – 10 vzdělávacích akcí. 
Doplnění knihoven spolků a organizací o prorodinné tituly.  

2. Harmonizace rodiny a práce – pro podporu rovných příležitostí, možnosti zapojení rodičů 
malých dětí do společnosti, komunity i práce – hlídání dětí, příprava coworkingového centra.  

3. Aktivní život rodin v rámci komunity – kulturní, sportovní a komunitní aktivity napomáhají 
včlenění rodin do života města. Možnost kvalitního trávení volného času pro rodiny s dětmi 
všeho věku – 10 akcí. Vybudování 2 nových míst pro setkávání rodin – piknikiště. Doplnění 
stávajících vnitřních i venkovních míst, kde rodiny a děti tráví společně čas, o nové prvky – 5 
míst.  

 

Uvedená opatření jsou realizovány v průběhu roku 2017. Podílí se na nich spolky a organizace, které 
ve městě a jeho okolí spolupracují a fungují. Cílem je prevence nežádoucích jevů v rodinách, 
podpora bezproblémového fungování rodin, harmonizace práce a rodiny a posílení komunity, 
soudržnosti a stability rodin. Všechny aktivity a opatření předchází ohrožení rodin.  

Velkou výhrou je nejen to, že jsme se stali vítězi za rok 2017, ale i to, že jsme toto ocenění získali již 
podruhé. Poprvé Svitavy zvítězily v roce 2011 a v roce 2012 realizovali projekt Svitavy pro rodiny, 
z nichž byla financována například část prvků v Brandu, výlet pro seniory či vzdělávání pro rodiče.   

O tom, na co konkrétně budou finance využity, vás budeme podrobně informovat. Pokud máte chuť 
se do realizace zapojit či chcete vědět více, kontaktujte Moniku Čuhelovou, která realizaci 
koordinuje.  

Kontakt: 

Mgr. Monika Čuhelová, koordinátorka aktivit realizovaných na základě finanční podpory v rámci 
dotačního titulu „Obec přátelská rodině 2017“ – cuhelovamonika@gmail.com , 739 085 457 

 


