1. Preambule
Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 - 2019 byla schválena usnesením
Zastupitelstva města Litoměřice č………dne……………………
Problematika prorodinné politiky byla ve spojitosti s vytvářením dokumentu projednávána
v rámci pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb Rodina děti a mládež,
komisí Zdravotní a sociální a komisí Projektu Zdravého města a místní Agendy 21.
Záměr vytvoření prorodinné koncepce města Litoměřice vzešel z potřeb místní komunity.
V roce 2012 byla zpracována Sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob
pečujících o osobu blízkou a uživatelů v oblasti sociálních služeb v Litoměřicích, která
poukazuje na vytvoření chybějící prorodinné politiky města jako prvek podpory rodin, jako
celku.
Jedním z cílů 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice na období 2014 – 2017
je rozvíjet aktivní prorodinnou politiku města. Vytvoření a naplňování koncepce prorodinné
politiky je samostatným opatřením 4. Komunitního plánu sociálních služeb, který je součástí
Strategického plánu rozvoje města Litoměřice. Koncepce rodinné politiky města Litoměřice je
zpracována v souladu s „Národní koncepcí rodinné politiky“ a strategickými dokumenty na
úrovni obce „4. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice na období 2014 – 2017“,
„Strategický plán rozvoje města Litoměřice“. V současné době nemá Ústecký kraj zpracovanou
koncepci rodinné politiky, proto tento dokument vychází především z koncepce rodinné
politiky zpracované na celostátní úrovni a odráží místní specifika zjištěné odborníky, úředníky
a aktivními občany města Litoměřic.
Při tvorbě koncepce bylo čerpáno ze zpracovaných analytických studií „Analýzy potřeb“,
„Situační analýzy sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí“ a „Analýzy potřeb
neorganizovaných dětí a mládeže“ a z dostupných koncepčních dokumentů města Litoměřice
„Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014 –
2016“ a „Plán prevence kriminality na období 2014 – 2016“. V Litoměřicích proběhlo diskusní
fórum Desatero problémů Litoměřic a ověřovací anketou byly vyhodnoceny TOP problémy,
které jsou rovněž zohledněny v předkládané koncepci.
Cílem „Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na období let 2014 -2019“ je vytvořit
systém v podobě jasně definovaných a provázaných opatření, které budou spočívat nejen ve
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finanční podpoře rodiny, ale zejména v podpoře služeb pro rodinu, společensko-kulturních
akcích, osvětových a vzdělávacích aktivit za účelem podpory rodiny ve všech jejích formách.
Pro potřeby naplňování koncepce vnímá město Litoměřice rodinu zahrnující rodiče a děti.

2. Rodinná politika obecně
Dle Národní koncepce rodinné politiky (2005) je termín rodinná politika mnohdy chápána
nejednoznačně. Chybí povědomí o skutečném rozsahu a obsahu rodinné politiky. Mnohdy je
výklad termínu rodinné politiky vymezen pouze na podporu ve formě dávek státní sociální
podpory, sociální péče, sociálně právní ochranu děti, přičemž právě obce mají významný
potenciál podpory rodiny formou zřizování a poskytování sociálních služeb. Jen omezený počet
obcí monitoruje situaci rodin a nabízí akce pro rodiny. Chybí dostatečná propagace rodinných
témat a informovanost rodin o možné formě jejich podpory.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (2005) v Národní koncepci rodinné politiky uvádí,
že obecným cílem je vytvořit na úrovni obcí atmosféru příznivou rodině. Podmínkou
uskutečňování účinné rodinné politiky je princip subsidiarity a součinnost širokého spektra
subjektů občanské společnosti. Zavedení a fungování regionální a lokální politiky je pro rozvoj
české rodinné politiky stěžejní. Regionální a lokální samosprávy by měli považovat rodinu
a její podporu za jednu z priorit. Především obce mají široké možnosti v oblasti podpory rodiny,
ať už jde o podporu materiální (např. podpora bydlení), podpora akcí rodinného charakteru,
poskytování rozmanitých služeb pro rodiny apod. Významným nástrojem regionální
a komunální politiky by mělo být další rozšiřování komunitního plánování, které většinou v těch
obcích a krajích, které komunitně plánují, zahrnuje i oblast služeb pro rodinu. Komunitní
plánování umožňuje reflektovat místní specifika, umožňuje zapojit do zjišťování potřeb, hledání
dostupných zdrojů a nejlepších řešení v této oblasti všechny aktéry, kterých se daná oblast týká.
Ve speciální části Národní koncepce rodinné politiky (2005) jsou uvedeny oblasti podpory
a jednotlivá opatření k jejich zajištění na celostátní úrovni.
-

Podpora rodičovství a rodinné soudržnosti

-

Finanční podpora rodiny a bydlení

-

Podpora služeb pro rodiny

-

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

-

Rodina a systém vzdělávání

-

Rodina a systém zdravotní péče
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-

Rodina se specifickou potřebou

-

Podpora rodiny na úrovni obcí

Obce jako aktéři rodinné politiky na místní úrovni znají blíže specifika rodin, mají přehled
o místních podmínkách a disponují širokou škálou kompetencí, díky kterým mohou realizovat
jednotlivá prorodinná opatření.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (2008) definuje specifické cíle regionální a místní rodinné
politiky následovně:
1. Zvýšit zájem o rodinu především z pohledu regionálních a místních samospráv tj. v praxi
uplatňovat prorodinný úhel pohledu na všechny záležitosti, které se dotýkají života rodin. Tím
podporovat prorodinné klima s lokálními a regionálními aspekty.
2. Podpořit schopnost rodin jednat autonomně při výkonu přirozených funkcí rodiny (Kraus
(2008) rozlišuje tyto funkce rodiny: biologicko-reprodukční, sociálně-ekonomická, ochrannou,
sociálně-výchovná, rekreační, relaxační, „zábavná“ a emocionální)
3. Vytvořit podmínky k diferencované podpoře rodin v jejich různých vývojových fázích.
Regionální rodinná politika musí zohledňovat specifika rodin, reaguje na potřeby rodin a to
i těch rodin, které se nedokáží vypořádat samy s problémy a vzniklou zátěží. Regionální rodinná
politika jim má nabídnout taková podpůrná opatření, která těmto rodinám umožní vhodně řešit
jejich situaci.
4. Zapojit všechny aktéry na místní úrovni a usilovat o efektivní spolupráci.
5. Motivovat a povzbuzovat rodiny v jejich angažovanosti při tvorbě a realizaci regionální
rodinné politiky.
6. Zajistit dostatečnou informovanost občanů o opatřeních, aktivitách rodinné politiky a situaci
rodin v regionu či o případných dalších opatřeních týkajících se rodin a dostatečně tato opatření
a aktivity propagovat.

2.1

Aktéři rodinné politiky

Základními aktéry rodinné politiky jsou stát, kraje a obce. Aktérům na regionální a místní
úrovni krajům a obcím ukládá zákon povinnost pečovat o potřeby svých občanů. Především
obce, které mají blíže k občanům a jejich potřebám mohou pomocí konkrétních opatření
vytvářet na místní úrovni prostředí přátelské rodině. Úloha obcí, tak jak ji uvádí metodické
doporučení Ministerstvo práce a sociálních věcí (2008) by měla být:
1. Iniciační – podněcování prorodinných aktivit a občanů k aktivnímu podílení se na jejich
plánování, příp. realizaci (např. zřízení systému, který by zachycoval jejich podněty).
2. Realizační – tato úloha spočívá v realizaci konkrétních prorodinných aktivit a vyhledávání
rodin se specifickými potřebami.
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3. Propagační – propagace jednotlivých prorodinných aktivit.
4. Informativní - informovanost o prorodinných tématech a prorodinných opatřeních.
Dalšími aktéry rodinné politiky jsou nestátní neziskové organizace poskytující prorodinné
sociální služby a služby související. Neziskové organizace mají nezastupitelnou úlohu, neboť
jejich prostřednictvím je realizována řada aktivit a prorodinných opatření.
Školská zařízení a vzdělávací instituce jako aktéři prorodinné politiky hrají nezastupitelnou roli
při péči o děti a jejich vzdělávání. Mohou podporovat výchovné funkce rodiny, pomoci
monitorovat rodiny s problémy, přispívat k integraci rodin se specifickými potřebami (dítě se
zdravotním postižením, menšiny, přistěhovalci), provádět výchovu k rodičovství atd.
Důležitými aktéry jsou i zaměstnavatelé neboť ti mají nástroje pro slaďování pracovního
a rodinného života svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Péče o potřeby zaměstnanců je
dlouhodobou investicí, která přináší prospěch zaměstnavateli nejen v podobě vyšší produktivity
práce, ale také v podobě loajality zaměstnanců. Zaměstnavatel může podporovat zaměstnance
umožněním využití flexibilní a alternativní forem práce, které umožňuje zákoník práce a tím
umožnit slaďování soukromého a rodinného života svých zaměstnanců. Firmy mohou pomáhat
i zajištěním služby péče o děti (např. zřízením dětské skupiny – přijetí zákona o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, umožnuje péči o děti mimo
režim předškolního vzdělávání a je důležitý pro skupinu dětí mladších tří let, tento zákon dále
umožňuje snížit rodičům daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole nebo
jiném zařízení péče o děti předškolního věku), příspěvek zaměstnancům na rekreaci dětí či celé
rodiny, podpora v podobě jednotlivých prorodinných akcí atd.
Samotná rodina má rovněž svoje místo jako aktér rodinné politiky. Rodiny zakládají formální
i neformální sdružení, organizují aktivity z vlastní iniciativy, podávají impulsy pro zlepšování
situace rodin prostřednictvím diskusních fór.
Důležitou roli zde hraje i propagace aktivit a prorodinných opatření, informovanost o akcích
a prorodinných tématech. Média mají moc podporovat rodinnou politiku, proto je nezbytné
s nimi spolupracovat jako s partnery účastnících se na rodinné politice.
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3. Rodinná politika v Litoměřicích
Jak již bylo zmíněno výše, je úloha obcí v této oblasti velmi významná. §109 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích umožňuje zřídit v rámci obecních úřadů odbor či oddělení rodinné
politiky. Rovněž zastupitelstvo má pravomoc dle výše uvedeného zákona zřídit jako svůj
iniciativní a kontrolní orgán výbor pro rodinu a rada obce může zřídit komisi pro rodinu.
Oblast, do které zasahuje rodinná politika, je velice široká. Rodinná politika zasahuje a je úzce
spojena se sociální oblastí, zdravotnictvím, školstvím, volnočasovými aktivitami, dopravou,
bydlením, bezpečnost a územním rozvojem.
Ve městě Litoměřice se prorodinné oblasti věnuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví
komunitní plánování sociálních služeb – skupina Rodina, děti a mládež, odbor školství, kultury,
sportu a památkové péče, komise Rady města Litoměřice – Zdravotní a sociální komise, komise
výchovy a vzdělávání, komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Důležitými aktéry je
rovněž odbor územního rozvoje a bytového hospodářství. Je nutné provázat odbory i jednotlivé
komise, aby byl vytvořen jednotný systém zajištění prorodinných aktivit a podpory na úrovni
města.
Vzhledem ke skutečnosti, že město Litoměřice již od roku 2004 komunitně plánuje sociální
služby a služby související je sociální oblast ze všech uvedených oblastí nejvíce rozpracovaná.
Zapojení všech poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících do komunitního
plánování umožňuje podporu rodin v sociální oblasti. Spolupráce komunitního plánování
a Zdravého města Litoměřice umožňuje některé prorodinné aktivity plánovat společně. Oblast
zdravotnictví spočívá především v zajištění dostupné zdravotní péče pro občany (např. zubní
lékaři)
Na území města Litoměřice existuje široká nabídka různých forem vzdělávání (předškolní,
základní, střední, vysoké, celoživotní). Město Litoměřice zřídilo příspěvkovou organizaci
Mateřskou školu Litoměřice, které má celkem 11 odloučených pracovišť. Dále je město
zřizovatelem i 6 základních škol a Základní umělecké školy. Rodiče mohou dále využít
i mateřské školy, základní a vysokou školu soukromých zřizovatelů. Je důležité zmínit i jesle
provozované příspěvkovou organizací města Srdíčko s kapacitou 20 dětí.
Rovněž nabídka volnočasových aktivit je na území města velice pestrá a dostupná. Ve městě
Litoměřice jsou zastoupeny sportovní kluby, zájmové kroužky, školní družiny a kluby, pěvecké
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sbory a divadelní soubory, kterým město Litoměřice každoročně poskytuje dotace na celoroční
činnost. Za účelem aktivního trávení volného času dětí mimo školní docházku město zřídilo
vlastní příspěvkovou organizaci dům dětí a mládeže, které poskytuje příspěvek na provoz
a platy pro zajištění jejího fungování, aby finanční spoluúčast ze strany rodiny byla na
minimální únosné mezi. Volnočasové aktivity nabízí rovněž knihovna, mateřské centrum a další
neziskové organizace.
Oblast dopravy je zařazena z důvodu zajištění dostupnosti (zastávky MHD, autobusy pro
imobilní občany atd.)
Otázku bezpečnosti a zajišťování veřejného pořádku ve městě řeší městská policie, která byla
zřízena zastupitelstvem města.
Územní rozvoj řeší bezbariérovost komunikací a budov (jako vlastník), stezky pro cyklisty,
přechody pro chodce, dětská hřiště.
Specifické cíle a opatření v jednotlivých oblastech podpory jsou uvedeny v návrhové části.

4. Analýza současné situace ve městě Litoměřice
Ve městě Litoměřice postupně klesá počet obyvatel. Ke dni 31. 3. 2013 žilo ve městě 24 136
obyvatel, přičemž se zvyšuje průměrný věk obyvatel. Počet žen je vyšší a to především ve
věkové hranici 65+. Ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži. 67,4% z celkového
počtu obyvatelstva města je v produktivním věku. Ve srovnání s rokem 2009 bylo
v produktivním věku (věková hranice 15 - 64 let) více jak 70% občanů města.
Pokud porovnáme počet přistěhovalých a vystěhovalých zjišťujeme, že počet vystěhovalých
převyšuje počet lidí, kteří se do města přistěhovali, i to je jeden z důvodů snižování počtu
obyvatel ve městě Litoměřice.
Důležité pro navrhované cíle dokumentu, je zjištění struktury obyvatelstva z hlediska národnosti
a státního občanství. Tyto údaje byly zjišťovány v roce 2011 při Sčítání lidu, domu a bytů.
V roce 2011 byl celkový počet obyvatel 24 405. Vzhledem k tomu, že údaj zjišťování
národnosti je nepovinný a tuto možnost využilo 24,4% obyvatel města, je níže popsaný údaj
zkreslený. 71% obyvatel uvedlo národnost českou, 1,2% uvedlo národnost slovenskou,
národnost moravskou uvedlo 0,2% obyvatel města Litoměřice. Dále byla uváděna národnost
polská (0,1%) a německá (0,1%). K romské národnosti se přihlásily pouze 3 osoby města
Litoměřice. Porovnáním obyvatelstva podle státního občanství zjišťujeme, že 95,3% obyvatel se
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hlásí k českému občanství. Z cizinců jsou nejpočetnější skupinou osoby se státním občanstvím
Ukrajiny (1,4%), dále Vietnamu (0,4%) a Slovenska (0,2%).
Ze Situační analýzy města Litoměřice, která byla zpracována v roce 2012 a jejíž cílem bylo
zjistit a popsat aktuální situaci sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí s ohledem na
etnický aspekt sociálního vyloučení, vyplývá že počet Romů v Litoměřicích se pohybuje mezi
300 -500 osob. Z toho je sociálně vyloučených 210 – 240 osob.
Nezaměstnanost se ve městě Litoměřice pohybuje v roce 2013 na hranici 7,37% (tj. 1259 osob),
z toho je 182 osob se zdravotním postižením.

4.1 Statistické údaje
Tabulka č. 1 Počet obyvatel ve městě Litoměřice
Počet obyvatel ve městě Litoměřice
rok

2009

2010

2011

2012

2013

Počet obyvatel
celkem
ženy

23629
12303

23462
12257

24388
12614

24316
12571

24136
12512

muži

11326

11205

11744

11745

11624

Průměrný věk

40,4

40,6

40,7

41,0

41,2

ženy
muži

41,8

42,0

42,1

42,5

42,8

38,7

39,0

39.3

39,4

39,6

Zdroj dat ČSÚ
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Tabulka č. 2 Struktura obyvatel dle věku
Struktura obyvatel dle věku
rok

muži

celkem

ženy

0-14

15-64

65 a více

0-14

15-64

65 a více

2009

23 629

1 753

8 188

1 329

1 711

8 555

2 114

2010

23 462

1 747

8 026

1 432

1 730

8 369

2 158

2011

24 388

1 808

8 423

1 543

1 801

8 555

2 258

2012

24 316

1 868

8 235

1 642

1 812

8 369

2 390

2013

24 136

1 877

8 083

1 664

1 824

8 201

2 487

Zdroj dat ČSÚ

Tabulka č. 3 Porovnání živě narozených a zemřelých
Živě narození

Zemřelí

rok

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

2009

235

108

127

232

116

116

2010

260

132

128

229

102

127

2011

276

138

138

210

102

108

2012

269

127

142

233

121

112

2013

241

126

115

273

138

135

Přírůstek/úbytek
celkový

Zdroj dat ČSÚ

Tabulka č. 4 Celkový přírůstek
rok

Přistěhovalí

vystěhovalí

Přírůstek/úbytek
stěhováním

2009

714

911

-197

Přírůstek/
úbytek
přirozený
3

2010

684

882

-198

31

-167

2011

662

670

-8

66

58

2012

609

717

-108

36

-72

2013

544

692

-148

-32

-180

-194

Zdroj dat ČSÚ
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S rodinným stavem souvisí tabulka níže, která se věnuje počtu uzavřených manželství, počtu
rozvodů a potratů v Litoměřicích.
Tabulka č. 5 Rodinný stav obyvatel Litoměřic
Rodinný stav obyvatel Litoměřic
Rok

Sňatky

Rozvody

Potraty

2009

105

74

122

2010

133

81

143

2011

107

65

109

2012

108

62

97

2013

114

90

102

Zdroj ČSÚ

Z výše uvedené tabulky, je zřejmý nepoměr počtu uzavřených sňatků a rozvodů. Počet rozvodů
v roce 2013 ve městě Litoměřice je alarmující.
Porovnáním níže uvedených tabulek č. 6 a 7 zjišťujeme vysoký počet neobjasněných trestných
činů.
Tabulka č. 6 Kriminalita – zjištěné trestné činy
Kriminalita – zjištěné trestné činy (okres Litoměřice)
Rok

Krimina
lita
celkem

Obecná
kriminali
ta

Hospodářská Loupeže
kriminalita

Vloupání Znásilnění Vraždy
do bytů a
rodinných
domů
102
4
2

2009

3677

2537

331

45

2010

3828

3054

287

60

116

6

3

2011

3813

3027

294

53

99

12

1

2012

3519

2793

252

35

122

3

2

Zdroj dat ČSÚ
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Tabulka č. 7 Kriminalita – objasněné trestné činy
Kriminalita – objasněné trestné činy (okres Litoměřice)
Rok

Krimina
lita
celkem

Obecná
kriminali
ta

Hospodářská Loupeže
kriminalita

Vloupání Znásilnění Vraždy
do bytů a
rodinných
domů
33
2
2

2009

1711

870

130

24

2010

1557

1034

118

28

47

4

2

2011

1541

1030

114

32

23

11

-

2012

1509

1027

100

28

46

3

2

Zdroj dat ČSÚ
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5. Návrhová část
Cíle prorodinné politiky města se vztahují k jednotlivým okruhům – sociální oblast,
zdravotnictví, školství, volnočasové aktivity, doprava, bydlení, bezpečnost a územní rozvoj. Tyto
okruhy jsou koncipovány do jednotlivých oblastí podpory. Jednotlivá návrhová opatření jsou
provázána s výše uvedenými tématy. Návrhová část je členěna podle oblasti podpory na cíle
a opatření, která povedou k naplnění cílů.

1. Oblast: Služby pro rodiny
Název cíle oblasti 1:

Podpora služeb, které napomáhají plnění funkcí a soudržnosti
rodiny
Popis a zdůvodnění cíle: Z pohledu rodinné politiky existují dva typy služeb, které slouží
k podpoře rodiny. Patří sem služby sociální (dle zákona o sociálních
službách) a služby, které mají usnadňovat a posilovat manželské
soužití, rodičovství, péči o děti a služby, jejichž cílem je předcházet
vzniku patologických jevů. Potřeba podpory služeb, které se zabývají
podporou manželského soužití, vyplývá i ze statistiky, která udává
rodinný stav. Počet rozvodů je alarmující.
Popis opatření:

Opatření zahrnují nejen stávající služby, které jsou rodinám
poskytovány a je nutno služby udržet, ale nově i aktivity, programy
a služby posilující zdravý životní styl, podporující výchovu
k občanské odpovědnosti s cílem prevence sociálně-patologických
jevů.

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

1.1 Podpora sociálních služeb pro rodiny (naplňování cílů
a opatření 4.KPSS jejichž cílem je podpora rodiny)
1.2 Podpora vzdělávacích a osvětových programů zaměřených na
výchovu a vzdělávání k zodpovědnému partnerství
a rodičovství
1.3 Podpora poradenství
1.4 Podpora náhradních rodin a pěstounské péče
1.5 Podpora akcí pro rodiny s dětmi
1.6 Podpora prorodinných programů
1.7 Podpora aktivit mateřských center
12

1.8 Podpora zdravého životního stylu

2. Oblast: Finanční podpora
Název cíle oblasti 2:

Vytvoření příhodných socio – ekonomických podmínek pro
rodiny

Popis a zdůvodnění cíle:

Město Litoměřice má možnost poskytovat přímou či nepřímou
finanční podporu rodinám a tím zlepšit jejich sociální i ekonomické
podmínky života. Níže uvedeným opatřeními se snaží podpořit
rodinu v různých životních fázích a životních situacích.

Popis opatření:

Opatření zahrnují stávající přímou či nepřímou finanční podporu
rodin a nově se situaci rodin snaží zlepšit v podobě opatření 1,2,6.

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

2.1 Alokace finančních prostředků na podporu prorodinných
aktivit v rámci grantového systému KPSS
2.2 Podpora bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
(podpora systému prostupného bydlení)
2.3 Zachování dotačních titulů na činnost sportovních oddílů,
grantů a příspěvků na akce volného času dětí, dotací
dětským spolkům a organizacím, příspěvků na soutěže,
příspěvku na lyžařské výcviky žáků 7. tříd, příspěvků na
soutěže, účelových grantů na školství
2.4 Podpora zařízení pro volný čas a zajištění volnočasových
aktivit (Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Knihovna Karla
Hynka Máchy, dětská hřiště, přístupná školní hřiště
rodinám, podpora družin a klubů)
2.5 Podpora kulturních akcí vč. organizace vítání občánků
2.6 Odpuštění poplatku za komunální odpad v 1. roce věku
dítěte s trvalým bydlištěm ve městě Litoměřice
2.7 Budování bezbariérových přístupů
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3. Oblast: Zaměstnání – sladění rodinného a pracovního života
Název cíle oblasti 3:

Podpora města Litoměřice prosazovat prorodinnou personální
politiku

Popis a zdůvodnění cíle:

K udržení zaměstnatelnosti pečujících rodičů, k usnadnění návratu
rodiče po mateřské nebo rodičovské dovolené do zaměstnání je
nutno zavádět zaměstnavatelem taková prorodinná opatření, která
posílí soudržnost rodiny a zohlední možnosti zaměstnanců.

Popis opatření:

Opatření zahrnuje aktivity motivující k sebevzdělávání, umožnění
např. flexibilních pracovních úvazků pro rodiče vracející se z MD,
RD, zachování benefitů pro zaměstnance, udržování kontaktu se
zaměstnavatelem i po dobu MD, RD (např. účast na aktivitách,
vzdělávání, částečné úvazky)

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

3.1 Podpora zavádění prorodinných programů na městském
úřadě
3.2 Podpora vzdělávání v problematice slaďování rodinného
a pracovního života
3.3 Udržení chodu jeslí (Dětská skupina) ve městě Litoměřice

4. Oblast: Bezpečnost a doprava ve městě
Název cíle oblasti 4:

Podpora aktivit, které pomáhají vytvářet bezpečné prostředí ve
městě

Popis a zdůvodnění cíle:

Podporou těchto opatření, bude posíleno vědomí bezpečného
prostředí pro rodiny ve městě.

Popis opatření:

Opatření č. 4, vzešlo z diskuzního fóra Zdravého města.
Opatření zahrnují podporu aktivit a programů, které se snaží
zamezit vzniku sociálně-patologických jevů.
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Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

4.1 Podpora primární prevence sociálně-patologických jevů
4.2 Podpora bezpečnosti dopravy
4.3 Podpora cyklodopravy ve městě
4.4 Zamezení dalšímu zřizování heren a automatů ve městě
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