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ÚVOD 

                                                              Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. 
                                                                                      Lev Nikolajevič Tolstoj 

 

Rodina je tím nejpřirozenějším prostředím jedince, ve kterém se utváří hluboké 
emocionální vazby, je prostorem, kde dochází k formování osobnosti člověka. Rodina 
poskytuje domov, místo s vysokou mírou otevřeností, sdílení, umožňující zpracovávat 
traumata, sdílet radosti. Fungující rodina realizující své základní sociální funkce je 
považována za základní jednotku naší společnosti. Na její prosperitě závisí udržitelný rozvoj 
naší společnosti. Bez fungující rodiny, je ohrožena samotná existence dané společnosti.  

Rodinná politika je souhrnem aktivit a opatření, jež mají za cíl podporu rodiny. Svým 
obsahem zasahuje do mnoha oblastí života. Povinností rodinné politiky je zachování respektu 
vůči svébytnosti rodiny. Rodinná politika se svým zaměřením soustřeďuje na podporu rodin  
a jejím hlavním cílem je podpora a vytváření příznivých podmínek pro vznik a fungování 
rodin. K tomu napomáhají vzájemně provázaná souhrnná opatření, která spočívají v podpoře 
služeb pro rodinu. 

U veřejnosti je rodinná politika vnímána jako soubor praktických opatření, která jsou 
zaměřena na rodinnou jednotku, na podporu rodiny v rámci sociální politiky (Krebs, V. kol). 
V odborné literatuře se setkáváme s dvojím vymezením. Dle širšího vymezení se rodinná 
politika chápe jako „souhrn opatření a zařízení, kterými nositelé této politiky sledují cíl 
chránit a podporovat rodinu jako instituci, která plní pro společnost nepostradatelné funkce.“ 
(Lampert, H.). V užším pojetí podle (Prestona, S.) je možné chápat rodinnou politiku následně  
„rodinná politika by měla manželským dvojicím poskytnout prostředky k vytvoření rodiny 
s takovým počtem dětí, kolik si rodina přeje mít.“ 

Úspěšný rozvoj města Příbora předpokládá nejen politická rozhodnutí související 
s jeho každodenním životem, ale i vytváření předpokladů pro jeho prosperitu v blízké  
i vzdálenější budoucnosti. Ukazuje se stále zřetelněji, že spokojenost a společenská 
angažovanost občanů úzce souvisí s jejich soukromým životem. Současná společnost klade na 
občany všech věkových kategorií stále vyšší nároky a tím jejich soukromý život výrazně 
ovlivňuje. Je proto nezbytné, aby stejná společnost vytvářela i nástroje, které budou soukromý 
život občanů podporovat a usnadňovat. 

Snad pro každého z nás je nejžádanějším zdrojem životní stability a emoční rovnováhy 
dobrá rodina. Tato oprávněná touha není pro mnohé reálně naplňována, což je částečně 
způsobováno i složitostí podmínek života rodin. Podmínky života rodin lze zlepšovat, proto 
také orgány města Příbora chtějí tomuto úkolu věnovat soustavnou pozornost, tak jak věnují 
rozvoji po stránce ekonomické, územně plánovací, kulturní. 

Cílem rodinné politiky města Příbora bude prohloubit, zkvalitnit, rozšířit systém 
služeb, které již ve městě fungují a podpořit vznik nových služeb, které podpoří fungující 
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rodinu a mají preventivní a podpůrný charakter a jejichž účelem je usnadňovat a posilovat 
partnerské a manželské soužití a rodičovství. Dalším cílem je prohloubení, zkvalitnění a 
rozšíření sociálních a jiných služeb, které jsou zaměřeny na pomoc a podporu rodině, 
nacházející se v nepříznivé sociální situaci za účelem prevence sociálního vyloučení. 
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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA PŘÍBORA 

1.1 Charakteristika města Příbora 

Město Příbor je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Rozkládá se na 
obou březích řeky Lubiny. Je lemováno ze tří stran krásnou scenérii předhůří Beskyd s 
vyhlídkou na Štramberskou trúbu, Hukvaldy a staroslavný Radhošt. Město se může pochlubit 
bohatou historií. 

 
Významnou kapitolou historie města je školství. Velkým přínosem v této oblasti bylo 

zřízení piaristického gymnázia v roce 1694. S příchodem piaristů do Příbora nastal velký 
rozmach školství a střední vzdělání mohli získat i žáci z nižších vrstev obyvatelstva. Základní 
farní škola zde již existovala od roku 1541. Založením českého učitelského ústavu v roce 
1875 se město stalo centrem vzdělanosti severovýchodní Moravy Za dobu existence do roku 
1938 vyšla z ústavu řada významných pedagogů a odborníků ve školství a kultuře. Právem se 
Příboru říkalo moravská Litomyšl. 

 
Město patřilo olomouckému biskupství, které bylo městu nakloněno. Zvláště kardinál 

František Dietrichstein, který vylepšil městský znak a udělil městu i řadu privilegii  
a práv. Jeho znak je doposud umístěn na domě č. 6 na náměstí Sigmunda Freuda, kde při 
pobytech ve městě bydlel. Příbor je rodištěm a působištěm významných osobnosti, které jej 
proslavily. Se svou matkou zde žil a navštěvoval farní školu sv. Jan Sarkander. Na nižším 
gymnáziu studoval a pak jedenáct let působit jako kaplan pozdější arcibiskup Antonín Cyril 
Stojan. Narodil se zde historik, zakladatel moravského místopisu Řehoř Wolný, filozof  
a národní buditel Bonifác Buzek, zakladatel psychoanalýzy, čestný občan města Příbora  
Dr. Sigmund Freud, akademický sochař František Juraň, spisovatel Josef Kresta a další. 

 
 

1.2 Základní demografické údaje 
 

Tabulka 1 - Vývoj počtu obyvatel – občanů  ČR v Příboře (vč. Hájova a Prchalova)  
(cizí státní příslušníci s trvalým pobytem nejsou v IS EO vedeni) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Součástí Příbora jsou místní části Hájov a Prchalov. Charakteristické údaje jsou vyjádřeny 
v následující tabulce: 
 
     
 

Rok 
Trvale 
bydlící 
osoby 

Hustota 
zalidnění 

(osoba/km2) 
2008 8 742 394,8 
2009 8 787 396,7 
2010 8 695 392,5 
2011 8 639 390,0 
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Tabulka 2 - Vývoj počtu obyvatel – občanů ČR – obyvatel Hájova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Tabulka 3 - Vývoj počtu obyvatel – občanů ČR - obyvatel Prchalova 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabulka 4 - Věková struktura obyvatel – občanů ČR -  Příbora  
(vč. Hájova a Prchalova k 31.12.2011) 

 
z toho 

Rok 0 – 15 15 – 59 60 + Celkem 
muži ženy 

2008 1 266 5 575 1 983 8 742 4 291 4 451 
2009 1 372 5 526 1 889 8 787 4 332 4 455 
2010 1 264 5 528 1 903 8 695 4 268 4 427 
2011 1 286 5 096 2 257 8 639 4 254 4 407 

 
Jak vyplývá z tabulky, je průměrný věk obyvatel  Příbora (vč. Hájova a Prchalova)  

40 let. Proto se  město snaží přilákat i mladé rodiny s dětmi, i když se nám to v posledních 
letech nedaří, jak je i patrné z tabulky č. 5. Ve městě převláda počet vystěhovalých osob nad 
přistěhovalými osobami a taky počet zemřelých osob je vyšší než počet narozených dětí. 

 
Populační vývoj ve městě souvisí především s chováním mladé generace, obdobně 

jako v jiných městech se projevuje typické chování – odkládání sňatků a rození dětí 
v pozdějším věku, snížení počtu dětí v rodinách, zvyšování počtu dětí narozených mimo 
manželství a zvyšování počtu svobodných a samostatně žijících osob. Příčiny této změny 
souvisí u velké části mladých lidí s náročností a délkou současného vzdělávání, snahou zahájit 
včas profesní kariéru, získat zahraniční zkušenosti, či zabezpečit v předstihu ekonomicky sebe 
i budoucí rodinu. Váhání a odkládání rozhodnutí postupně zasahuje více mladé ženy a vede 
často k částečné nebo úplné, svým způsobem nezvolené a vynucené rezignaci na původní 
rodinné a rodičovské plány. Tento problém nemá charakter sociální marginalizace, týká se 
velké části příslušné věkové skupiny a jeho řešení nespadá do sociálních problémů, ale 

Rok 
Trvale 
bydlící 
osoby 

Hustota 
zalidnění 

(osoba/km2) 
2008 433 127,7 
2009 437 128,9 
2010 439 129,5 
2011 438 129,5 

Rok 
Trvale 
bydlící 
osoby 

Hustota 
zalidnění 

(osoba/km2) 
2008 212 157,0 
2009 224 165,9 
2010 220 162,9 
2011 240 177,8 
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vyžaduje specifický a kompetentní přístup. Proto i město Příbor se rozhodlo pro vypracování 
plánu rozvoje rodinné politiky a nastínění opatření řešící problematiku rodiny. 
 

Tabulka 5 - Stav a pohyb obyvatel v Příboře  
(vč. Hájova a Prchalova) 

 
Ukazatel 2008 2009 2010 2011 
Počet obyvatel 8 742 8 787 8 695 8 661 
Počet živě narozených dětí 80 105 84 84 
Počet zemřelých osob celkem 86 97 81 99 
Přirozený přírůstek/ úbytek obyvatelstva -6 8 3 -15 
Počet přistěhovalých osob celkem 116 205 135 152 
Počet vystěhovalých osob celkem 143 168 169 171 
Saldo migrace -27 37 -34 -19 
Přírůstek/úbytek -33 45 -31 -34 

 
V roce 2010 došlo k vyřazení 61 cizinců z evidence obyvatel Městského úřadu Příbor. 

Tito jsou nadále evidováni Cizineckou policií. Údaje o počtech obyvatel jsou převzaty 
z registru počtu obyvatel ohlašovny Příbor. 

 
Z tabulky č. 5 je patrné, že migrační bilance (rozdíl počtu vystěhovaných a 

přistěhovalých) je ve městě Příbor za poslední období záporná. Mladí lidé odcházejí jednak na 
studium do větších měst a zde po studiu zůstávají a zakládají rodiny a nebo se stěhují za prací. 
Příčin může být celá řada, nepochybně se na této skutečnosti podílí také problematika bytů, 
bytového fondu obecně a investiční nepřipravenost stavebních parcel pro výstavbu rodinných 
domů nebo bytů ve městě.  

 
Stárnoucí populace vede ke zvýšeným nárokům na systém zdravotnických a sociálních 

služeb. Město Příbor tomuto obyvatelstvu věnuje rovněž maximální pozornost, odbor 
sociálních věcí Městského úřadu Příbor mimo jiné poskytuje občanům města a spádových 
obcí sociální poradenství, které zahrnuje potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé 
sociální situace a je poskytováno osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám 
v hmotné nouzi. Ve městě fungují pro seniory tři domy s pečovatelskou službou, Domov 
Příbor pro seniory, dále je to pečovatelská služba, kluby seniorů a Svaz tělesně postižených 
v ČR, o.s., místní organizace Příbor. 
  
 

1.3 Nezaměstnanost obyvatel města Příbora 
 

Ke dni 30. září 2012 evidoval Úřad práce ČR v oblasti Nový Jičín celkem 7 256 
uchazečů o zaměstnání, z toho 3 647 žen. Míra nezaměstnanosti dosáhla 8,50%. Z celkového 
počtu uvedených uchazečů o zaměstnání bylo 339 občanů z Příbora a místních částí Hájov 
a Prchalov. Míra nezaměstnanosti ve městě Příboře činila 7,90%. 
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Tabulka 6 – Vývoj nezaměstnanosti 

  
Údaje  

k 31.12.2009 
Údaje  

k 31.12.2010 
Údaje  

k 31.12.2011 
Údaje  

k 30.09.2012  
Míra nezaměstnanosti 
v České republice 

9,20% 9,60% 8,60% 8,40% 

Míra okresní 
nezaměstnanosti 

13,02% 11,38% 8,95% 8,50% 

Míra nezaměstnanosti    
v Příboře 

12,00% 11,11% 8,37% 7,88% 

Počet nezaměstnaných 
v Příboře 

516 osob 484 osob 360 osob 339 osob 

 
 

Graf 1 – Vývoj nezaměstnanosti 
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Z tabulky č. 6 je patrné, že míra nezaměstnanosti v Příboře byla v roce 2011 nižší než 

míra nezaměstnanosti bývalého okresu Nový Jičín. Na jejim poklesu se největší měrou 
podílelo otevření průmyslové zóny v Mošnově a nabírání pracovníků v nedalekém závodě 
Hunday v Nošovicích. 
 

Nezaměstnanost je jedním z nejdůležitějších nejenom ekonomických ukazatelů, ale 
také i faktorem, který ovlivňuje život  rodin s dětmi. 
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU V OBLASTI RODINNÉ POLITIKY 
 

Jak vyplývá z tabulky č. 4 město Příbor patří z hlediska věkové struktury obyvatel 
k městům, která mají větší podíl stárnoucího obyvatelstva, proto je důležité, abychom se 
začali zabývat otázkou, co musíme udělat pro to, aby se zvýšil počet mladých lidí, aby zde 
mladí lidé zůstávali, zakládali rodiny a vychovávali děti a zároveň aby fungovala 
mezigenerační solidarita tak, aby i senioři cítili zázemí rodinného společenství. V rodinnách 
vzniká nejenom lidský kapitál v podobě vzdělaných mladých lidí, ale rodiny představují  
i prostor ve kterém jsou uspokojovány hluboké vztahové potřeby člověka, jejichž naplnění 
pozitivním způsobem ovlivňuje profesní i společenský život každého jednotlivce. Proto se 
také představitelé města Příbora rozhodli podporovat rodinu a snaží se vytvořit systém 
opatření k této podpoře. 

 
Již v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora, který byl 

zpracován na období 2008 - 2012 byly stanoveny priority nejenom v oblasti péče o seniory  
a osoby se zdravotním postižením, ale také v oblasti péče o rodiny a děti a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením. V současné době se zpracovává nový plán rozvoje sociálních služeb, 
kde je rovněž věnována pozornost nejenom seniorům a osobám se zdravotním  postižením, 
ale zároveň rodinám a dětem, osobám ohroženým sociálním vyloučením a dalším cílovým 
skupinám obyvatel. 

 
Dalším dokumentem, který ovlivňuje celou řadu oblastí rozvoje ve městě je přijetí 

Strategického plánu rozvoje města Příbora do roku 2016, který byl schválen na zastupitelstvu 
města v roce 2007 a jehož realizace probíhá formou akčních plánů. Vizí města je:  

 
Příbor – bezpečné, moderní a živé město, efektivně využívající svého historického 

dědictví, výhodné polohy a výborné dostupnosti, město přívětivé pro bydlení, vstřícné 
k podnikání a atraktivní pro návštěvníky a turisty. 

 
Z této vize je patrné, že město se snaží o zachování života ve městě pro co nejširší 

skupinu obyvatel, včetně rodin s dětmi, ale i mladých lidí. Samozřejmě, že ne vždy se nám to 
ve městě daří. 

 
Zastupitelstvo města Příbora schválilo v říjnu 2011 další dokument, který ovlivňuje 

život rodin ve městě a tím je Koncepce rozvoje bydlení ve městě Příboře do roku 2015. 
Koncepce představuje dlouhodobý výhled rozvoje bydlení a definuje čtyři základní cíle: 

a) zkvalitnění stavu bytového fondu ve vlastnictví města, 
b) zlepšení hospodaření s byty, 
c) rozšíření bytového fondu, 
d) řešení problematiky „sociálního“ bydlení. 

 
Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora bude vycházet i z této Koncepce rozvoje 

bydlení. 
 

Dalším podstatným dokumentem, který významnou měrou přispívá k rozvoji života ve 
městě je vládní dokument, který byl schválen v roce 2006. V usnesení vlády č. 550 jsou 
uvedeny prioritní dopravní stavby v Moravskoslezském kraji, mezi nimiž jsou zařazeny i tři 
komunikace probíhající městem Příbor.  

 
Mezi dokumenty, které máme ve městě přijaty je i  Plán prevence kriminality na léta 
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2013 - 2016, ve kterém se mimo jiné řeší zajištění prevence sociálně patologických jevů ve 
školách. Na všech základních školách zřizovaných městem pracují školní metodici prevence, 
kteří ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky školy, městskou a státní policií 
poskytují poradenské služby zaměřené především na primární prevenci sociálně 
patologických jevů. 

 
Všechny uvedené dokumenty se dotýkají rodin a určitým způsobem podporují život 

rodin ve městě Příboře, ale koncepční dokument přímo týkající se rodinné politiky ve městě 
prozatím zpracován není. 

 
 

2.1 Oblast školství a volnočasových aktivit 
 

Ve městě Příboře fungují dvě mateřské školky, dvě základní školy, jejichž 
zřizovatelem je město, jedna střední škola, kterou zřídil Moravskoslezský kraj, jedna 
příspěvková organizace města volnočasových aktivit – LUNA, soukromá mateřská školka, 
soukromé středisko volnočasových aktivit BAV klub Příbor, s.r.o. a soukromé středisko 
volného času - Academia Via Familia o.s. 

 
Mateřskou školu Kamarád Příbor, Frenštátská 1370, navštěvuje ve školním roce 

2012/2013 celkem 173 dětí a kapacita školky je 175 dětí.  U školky je vybudováno moderní 
hřiště, které funguje nejenom v době provozu školky, ale i v odpoledních hodinách a přes 
víkendy. Provozní doba školky je od 6:15 hod. do 16:15 hod. 

 
Mateřská škola Pionýrů, Pionýrů 1519, toto předškolní zařízení navštěvuje 74 dětí a 

kapacita školy je 75 dětí. Provozní doba je rovněž od 6:15 hod. do 16:00 hod. I u této školky 
je vybudováno moderní hřiště, které má také prodlouženou otevírací dobu a je otevřeno i přes 
víkendy. Mateřská školka se nachází v sídlištní výstavbě, a proto je hřiště navštěvováno i 
mladými rodinami s dětmi. 

 
U obou školek je v současné době větší poptávka po zařízení než nabídka volných 

kapacit, tak jak je to i v jiných městech ČR. Ve městě funguje i soukromá Mateřská škola 
Hájov s.r.o. 

 
Základní škola na Jičínské ulici v Příboře – kapacita této školy je 550 žáků a ve 

školním roce 2012/2013 navštěvuje školu celkem 379 žáků. Ve škole pracuje v rámci 
pedagogického sboru výchovná poradkyně, poradkyně patologických jevů a dva speciální 
pedagogové. Při škole funguje i družina, která má otevírací dobu od 6:00 hod. do 8:30 hod.  
a od 11:30 hod. do 16:30 hod. V současné době navštěvuje družinu 30 žáků. 

 
Základní škola Npor. Loma v Příboře má kapacitu 600 žáků a ve školním roce 

2012/2013 ji navštěvuje 380 žáků. Ve školním pedagogickém sboru rovněž pracuje výchovná 
poradkyně, metodik prevence a osobní asistent. I v tomto školním zařízení je zřízena družina, 
která má provozní dobu od 6:00 hod. do 7:30 hod. a od 11:30 hod. do 16:30 hod.,  V současné 
době navštěvuje družinu 90 žáků. Při této základní škole je vybudováno hřiště o velikosti 50 x 
30 m, které slouží  jednak pro výuku tělesné výchovy a dále pro atletický klub, pro 
basketbalový klub a k volnému využití občany města. V rámci hřiště je vybudována i atletická 
dráha. 

 
Obě základní školy jsou zapojeny do různých projektů a vyvíjejí i mimoškolní činnost. 
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Vzhledem k tomu, že chování žáků se všeobecně zhoršuje a vyskytují se patologické projevy, 
by bylo vhodné, aby na obou základních školách pracoval psycholog s potřebným zaměřením.  

 
V městě Příboře je umístěn i dětský domov, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský 

kraj a jsou v něm umístěny děti od 3 do 26 let. Je to zařízení s celodenní péči a s městem 
velmi úzce spolupracuje.  

 
LUNA Příbor, středisko volného času, příspěvková organizace města, je  nezisková 

organizace s právní subjektivitou s registrací v rejstříků škol a školských zařízení. Organizace 
vykonává pravidelnou zájmovou činnost, a to formou kroužků, klubů, kurzů se zaměřením na 
techniku, přírodovědu, sport, estetiku, společenskou vědu. Mezi další činnosti organizace patří 
příležitostná zájmová činnost, v rámci které jsou organizovány různé zájezdy, společenské 
akce, výtvarné dílny, výstavy, sportovní turnaje a soutěže. Do pravidelné zájmové činnosti 
dochází asi 350 členů a v průběhu roku se otevírá 35 kroužků.  

 
Středisko volného času zřídilo v roce 2008 i Mateřské centrum Zvoneček. Centrum 

nabízí maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem aktivní využití volného času formou 
různých vzdělávacích, zájmových a odborných činností. Jsou to převážně pohybové aktivity, 
dramatizace pohádek, rytmické říkánky, různé výtvarné činnosti, tématické akce. Mateřské 
centrum Zvoneček navštívilo v průběhhu dvou let asi 2050 maminek s dětmi. 

 
BAV klub Příbor, s.r.o. je soukromé středisko volného času, které od roku 1992 nabízí 

pestrou činnost pro všechny věkové kategorie. Zájemci si mohou vybrat z 20 kroužků a kurzů. 
Středisko pořádá akce pro školy, děti, sportovní a kulturní aktivity pro celé rodiny. 

 
Academia Via Familia o.s. – je nezisková organizace a její název vycházel z myšlenky 

J. A. Komenského, který na rodinu a rodiče kladl velký důraz. Organizace pořádá jednak 
semináře pro rodiče, manželské páry,  semináře pro muže a ženy, dále letní kempy, poradny 
pro rodiče, dny rodiny ve městě a spoustu dalších akcí. 

 
Bc. Diana Ryšánková  - To je pohádka – profesionální péče o děti. Pořádá ve městě 

akce pro děti od předškolního věku až po školáky, organizuje příměstské tábory a další různé 
akce pro děti. 

 
Dalším zařízením ve městě je městská knihovna, která vytváří spoustu akcí pro rodiny. 

Jedenkrát měsíčně pořádají výtvarnou dílnu pro děti, rodiče a prarodiče pod názvem 
„Odpoledne s krokodýlem Theodorem“ (název si děti vybraly samy). Dále jsou to besedy o 
literatuře, vyhlašují různé soutěže pro děti, pro dospělé pořádají přednášky na různá témata a 
pro seniory je to seznámení s internetem. V knihovně však chybí dětský koutek. 
 
 
2.2 Tělovýchovná zařízení 
 
Ve městě působí tyto největší sportovní subjekty: 

 
Tělovýchovná jednota Příbor – občanské sdružení 

TJ Příbor má k dispozici sportovní halu se zázemím, fitcentrem a sounou. Majetkem 
TJ Příbor je dále areál kopané se dvěma fotbalovými hřišti, tribunou a zázemím. Další 
samostatný areál tvoří čtyři tenisové antukové kurty, vybavené sociálním zařízením a 
klubovnou. TJ Příbor sdružuje jak jednotlivce, tak samostatné sportovní kluby s právní 
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subjektivitou. Organizačně jsou provozovány toto sportovní aktivity: 
- aerobic 
- malá kopaná 
- nohejbal 
- vzpírání 
- tenis 
- kopaná 
TJ Příbor sdružuje okolo 400 členů ve všech sportovních oddílech a klubech. 
 

Tělocvičná jednota Sokol Příbor – občanské sdružení 
TJ Sokol je vlastníkem sportovního areálu na Lidické ulici. Ke sportovní činnosti je k 

dispozici tělocvična, herna stolního tenisu a venkovní asfaltové hřiště. Součástí areálu je 
restaurace a kinosál, který v současné době slouží jako zkušebna hudebním skupinám. 
TJ Sokol sdružuje cca 150 členů a zabezpečuje sportovní využití členům následujících oddílů: 

- stolní tenis 
- gymnastika 
- cvičení seniorů 
- florbal 
- bedminton 
 

Basketbalový klub – občanské sdružení 
Basketbalový klub využívá pro svou sportovní činnost tělocvičnu při ZŠ Npor. Loma a 

tělocvičnu Masarykova gymnázia, které jsou ve vlastnictví města Příbor a Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. Sdružuje asi 150 členů všech věkových kategorií. 

 
Ostatní sportovní kluby a oddíly 

Ve městě působí celá řada dalších sportovních klubů nebo oddílu a to buď samostatně, 
případně pod školskými zařízeními. 

Patří mezi ně Klub českých turistů, Jezdecký oddíl Michálek, sportovní klub sálové 
kopané, volejbalový klub, atletický klub, florbalové kluby, aj.  

 
Kromě těchto tělovýchovných zařízení, která mohou využívat nejenom aktivní 

sportovci, ale  všichní občané města, kteří si potřebují zasportovat a upevnit si tak své zdraví, 
jsou ještě vybudována hřiště u mateřských školek pro malé děti,  dále má město osm hřišť. 
Hřiště jsou umístěna v sídlištní zástavbě a slouží pro míčové hry, streetball a jsou na nich 
vybudovány i betonové stoly na stolní tenis. Pro širokou vrstvu obyvatel, včetně rodin s dětmi 
slouží ve městě dvě víceúčelová hřiště a pro mladé lidí je vybudován skatepark s U-rampou. 
V tělocvičně na ul. Dukelská je v provozu horolezecká stěna a v městském parku je umístěno 
dopravní hřiště, které slouží nejenom mládeži z Příbora, ale je využíváno i žáky z širokého 
okolí. Na ulici Dukelská je vybudováno hřiště ve formě travnaté plochy o rozměrech 50 x 30 
m, které je rovněž využíváno ke sportovním účelům. 

 
 

2.3 Bezpečnost ve městě 
 

O bezpečnost ve městě se především stará Městská policie Příbor, která mimo jiné 
každodenně v ranních hodinách dohlíží na bezpečný přechod dětí do školských zařízení a také 
dohlíží na bezpečný pohyb chodců ve městě.  

 
Několikrát do roka probíhají preventivní akce zaměřené na dodržování obecně 
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závazných vyhlášek města (např. pohyb psů na veřejných prostranstvích, podávání 
alkoholických nápojů osobám mladším 18 let). Městská policie Příbor pravidelně navštěvuje 
místní základní školy a zařízení pro seniory, kde probíhají tématické besedy. 
 

 
2.4 Financování  

 
Město Příbor každoročně vyhlašuje veřejnou finanční podporu, kterou se snaží 

podpořit činností a aktivity realizované na území města a to zejména v následujících 
oblastech: podpora kultury, sportu a tělovýchovy, zájmová činnost dobrovolných sdružení  
a spolků ve městě a prevence kriminality. Z tabulky č. 7 je patrné, že finanční prostředky na 
prevenci kriminality se v průměru za poslední tři roky pohybují v objemu 68 500 Kč.  
Na veřejnou finanční podporu město z rozpočtu vyčlení vždy okolo 1 700 000 Kč. Na granty, 
které jsou poskytovány na podporu činností právnických a fyzických osob registrovaných a to 
na tématické projekty zaměřené zejména na aktivity doplňující programy kulturního a 
sportovního využití pro celé rodiny, pořádání prezentací různých hudebních žánrů, propagace 
uměleckých a tvůrčích činností a další, jsou poskytovány finanční prostředky v průměru 
298 000 Kč. 

 
 

Tabulka 7 - Veřejná finanční podpora – prevence kriminality 

Rok 
Počet podpořených projektů  

v rámci VFP PK 
Celková výše rozdělených 

finančních prostředků 
2010 8 80 000 Kč 
2011 4 40 000 Kč 
2012 7 85 500 Kč 

 

Tabulka 8 - Veřejná finanční podpora organizací v jednotlivých letech 

Rok 
Počet podpořených 

projektů 
Celková výše finančních  

prostředků  
2010 25 1 895 220 Kč 
2011 26 1 700 000 Kč 
2012 29 1 700 000 Kč 

 

 Jak vyplývá z předložených tabulek č. 7 a 8, tak město Příbor se snaží podpořit 
organizace, spolky a instituce, které ve městě pořádají zajímavé akce a vyvíjejí činnosti, které 
mohou navštívit nejenom občané města, ale i rodiny z širokého okolí. 

 
Město Příbor ze svého rozpočtů přiděluje i finanční prostředky Komisi pro občanské 

záležitosti, která je využívá na vítání narozených občánků města, dále jsou finanční 
prostředky použity na zakoupení dárků pro jubilanty ve městě, zakoupení dárků pro seniory 
na vánoce, drobné dárky žákům prvních tříd. Každoročně město zakoupí drobné dárky pro 
občany, kteří dovrší 70 let svého života, ocení i nejlepší žáky školy, nejstaršího občana města, 
oceněni jsou i občané, kteří slaví zlatou svadbu. Město Příbor uděluje i cenu obce a poskytuje 
i drobný dárek novomanželům. Na tyto akce město schválilo finanční částku pro rok 2012 ve 
výši 195 000 Kč a pro rok 2013 je naplánována částka 180 000 Kč. 
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Město Příbor v rámci prorodinných opatření osvobodilo od poplatků za svoz 

komunálního odpadu jednak občany, kteří nedovršili 1 rok života, dále jsou to občané, kteří 
nedovršili 18 let života a žijící v dětských domovech v ČR, občany, kteří žijí v domově pro 
seniory a obyvatele města, kteří žijí v zahraničí po dobu delší ½ roku. 

 
Město nabízí v knihovně a v městském informačním centru služby internetu zdarma, 

občané města mohou využít tuto službu pro hledání zaměstnání, studentim si vyhledávají 
důležité informace pro své studium, ale  služba je rovněž využívána i seniory. 
 

 

2.5 Bytová politika 
 

V uplynulém roce 2011 bylo vydáno v obci Příbor celkem 14 stavebních povolení, 
čímž vznikne 16 nových  bytových jednotek. V průběhu roku 2011 bylo vydáno povolení k 
trvalému užívání 14 - bytovým jednotkám. Z toho 11 bytových jednotek vzniklo dokončením 
11 novostaveb rodinných domů a 3 bytové jednotky stavebními úpravami stávajících 
rodinných domů.   
 

Tabulka 9 - Statistika - bytové jednotky 

Počet vydaných stavebních povolení a kolaudací bytových jednotek 
KOLAUDACE STAVEBNÍ POVOLENÍ 

2011 
Novostavby Stavební úpravy Novostavby Stavební úpravy 

 Příbor 6 3 5 8 
 Prchalov 3 0 2 0 
 Hájov 2 0 1 0 
Celkem 11 3 8 8 

 
Během roku 2011 bylo ze strany občanů města Příbor požádáno o vydání cca  

48 stavebních povolení a ohlášení na stavební úpravy rodinných domů - nové venkovní 
omítky, nástavby a přístavby RD, výměny oken, střešních krytin a dalších stavebních prací 
vedoucích ke zlepšení vzhledu rodinných domů a k prodloužení jejich životnosti. 
 

Graf 2 – Přehled povolených bytových jednotek v letech 2008 - 2011 
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Městský bytový fond 
 

Město Příbor má ve svém vlastnictví k 3. 12. 2012 celkem 545 obecních bytů. Z tohoto počtu 
je 485 bytů obecních určených pro všechny obyvatele města a 60 bytů v domech zvláštního 
určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
 
Počty obecních bytů dle velikosti: 
- velikost 1+0  ...................................................................... 3 byty 
- velikost 1+1  ...................................................................  85 bytů 
- velikost 2+1  .................................................................. 253 bytů 
- velikost 3+1  .................................................................  117 bytů 
- velikost 4+1  ...................................................................... 5 bytů 
byty nízkého standardu (určené k sociálním účelům)........ 22 bytů 
byty v domech zvláštního určení ....................................... 60 bytů 
 
Aktuální stav žádostí o přidělení bytů je k 3.12. 2012: 
 
- o přidělení bytů 1+1                        49 žádostí 
- o přidělení bytů 2+1                        60 žádostí 
 
Z údajů je patrné, že roste zájem mladých lidí o přidělení menších bytových jednotek  
o velikosti 1+1 a 2+l. 
 
 
2.6 Komunikace s rodinami 
 

V současné době vychází ve městě měsíční zpravodaj – Měsíčník, ve kterém jsou 
občané města informování o dění ve městě, ať již o nabízených kulturních akcích, sportovních 
akcích, o akcích, které pořádají různé společenské organizace, spolky ve městě, školská 
zařízení a další zajímavé informace, např. i z historie města. 

 
Město má zřízenou svoji webovou stránku pomocí které podává občanům města 

nejaktuálnější informace. Pravidelně jsou na webových stránkách města kromě povinných 
informací a aktualit umísťovány ankety, pomocí kterých mohou občané ovlivnit dění  
ve městě. Jsou pořádány webové soutěže např. v souvislosti s otevřením nových 
zrekonstruovaných zahrad v mateřských školách soutěžily děti o nejkrásnější obrázek  
z mateřské školky. Vítězný obrázek byl vybrán právě pomocí webové ankety. V současné 
době probíhá webová soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci. Občané města jsou zapojováni 
přímo i do tvorby obsahu, a to formou veřejných besed. Díky těmto aktivitám jsou na webové 
stránky zařazována nová témata např. tipy na výlety, hlášení městského rozhlasu, důležitá 
upozornění. 

 
Dalším důležitých informačním produktem, který mají občané města Příbora možnost 

využít je služba Infokanál. Pomocí sms zpráv dostávají bezplatně informace z oblastí, které si 
sami vyberou např. kulturní akce,  odstávky vody, elektřiny, rozvoz odpadů, zasedání 
zastupitelstva atd. 

 
Pracovníci městského úřadu se snaží neustále rozšiřovat svoje služby a zapojovat 

veřejnost do dění ve městě. Ve snaze přiblížit činnost pracovníků veřejnosti bude v měsíci 
lednu spuštěna spolupráce se základními školami. Žáci budou mít možnost zúčastnit se „dne 
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otevřených dveří přímo jen pro jejich třídu“ a seznámit se s prací jednotlivých odborů, 
zhodnotit úřad svýma očima a poskytnout úřadu důležitou zpětnou vazbu.  

 
 

2.7 Dopravní obslužnost 
 

Město Příbor se otázkou dopravní obslužnosti zabývá dlouhodobě, má ji uvedenou i ve 
Strategickém plánu rozvoje města. Podstatným dokumentem, který významnou měrou 
přispívá k rozvoji života ve městě, výborné dostupnosti žáků do škol, dostupnosti pracujících 
do zaměstnání a podnikatelům k navázání nových kontraktů a exportů zboží. Tím dochází i ke 
snížení nezaměstnanosti a ovlivnění dění ve městě a jeho okolí. Je to vládní dokument, který 
byl schválen v roce 2006. V usnesení vlády č. 550 jsou uvedeny prioritní dopravní stavby 
v Moravskoslezském kraji, mezi nimiž jsou zařazeny i tři komunikace probíhající městem. 
Jedná se o jihozápadní obchvat Příbora silnice I/58, nové propojení silnice I/58 s obcí Mošnov 
a tím i rychlejší dostupnost do vybudované průmyslové zóny v Mošnově a na letiště L. 
Janáčka v Mošnově a rekonstrukce silnice I/48 na rychlostní komunikaci R/48 v celém úseku 
Příbora s původně plánovaným dokončením v roce 2013.  

 
Město se snaží o rozšíření parkovacích ploch ve městě, kterých je stále nedostatek  

a o budování bezbariérových chodníků. V roce 2012 došlo k rekonstrukci jedné z velmi 
důležitých dopravních tepen do Beskyd a k vybudování nových parkovacích stání  
pro autobusy a rekonstrukci autobusových zastávek. 

 
 

2.8 Bezbariérová přístupnost obce  
 
V posledních letech se město Příbor zaměřuje i na oblast bezbariérových opatření, aby 

zajistilo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace lepší, bezpečnější a především 
samostatný pohyb po celém městě.  

 
Co dva roky probíhají ve městě Příboře dotazníková šetření v sociální oblasti,  

ve kterých je zjišťována otázka potřeby bezbariérových opatření na různých místech města. 
V dotaznících občané upozorňují na nedostatky v této oblasti a přímo označují ulice či místa, 
která jsou podle nich zapotřebí lépe zpřístupnit. Také v pracovní skupině pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením jsou zástupci s různým typem zdravotního postižení, kteří 
upozorňují na nedostatky v přístupnosti k objektům a navrhují možná řešení v závislosti na 
jejich druhu postižení a zkušenosti.  

 
Ve městě probíhají výměny a úpravy chodníků jak u státních a soukromých objektů, 

tak na sídlištích v obytných zónách ve všech částech celého města. Chodníková tělesa se 
rekonstruují a mění na sídlišti „U Tatry“, na „starém“ sídlišti npor. Loma, na sídlišti na  
ul. Jičínská, ale také i v zástavbě rodinných domků na ul. 9. května atd. 

 
Městu Příbor se také podařilo dohodnout se soukromým zdravotnických zařízením na 

zajištění výtahu ve dvoupodlažním objektu, a tak byl následně zřízen bezbariérový přístup  
a výtah v budově soukromého zdravotního  střediska, který je každodenně využíván občany 
města a jeho blízkého okolí.  

 
V současné době je největším problémem bariérový přístup do budovy městské 

radnice. Z tohoto důvodu je zpracován návrh řešení bezbariérového přístupu a výtahu, který je  
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nyní v jednání. Dalším objektem ve městě, kde není zajištěn bezbariérový přístup pro osoby 
se zdravotním znevýhodněním a postižením, je budova České pošty. Situace bariérovosti 
objektu je prozatím řešena pozitivním přístupem a ochotou zaměstnanců obou úřadů, kdy 
pracovníci s jednotlivými kompetencemi řeší požadavky zdravotně postižených osob 
individuálně. 
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3 SWOT ANALÝZA A VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ  

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá ve městě další cyklus komunitního 
plánování rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit ve městě, byla také při stanovení priorit 
rozvoje rodinné politiky využita SWOT analýza Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením. Rovněž se vycházelo ze zkušeností členů pracovních skupin, 
kteří jednak přímo zastupují seniory, osoby se zdravotním postižením, nezaměstnané, rodiny, 
děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením, anebo přicházejí do kontaktu s uvedenými 
cílovými skupinami při své pracovní činnosti apod.  
 

Silné stránky: Slabé stránky: 
 existence Mateřského centra 
 existence středisek volného času pro děti a 

mládež 
 existence sportovních zařízení 
 existence základní umělecké školy 
 existence objektů, které je možné využít 

pro potřebné sociální nebo jiné služby 
(nutno řešit otázku vhodnosti objektu pro 
službu) 

 existence mateřských škol a základních 
škol 

 zpřístupnění hřišť mateřských škol pro 
veřejnost  

 finanční podpora města na rozvoj školství 
ve městě 

 existence městské knihovny  
 podpora - finanční ze strany města na 

sociální i návazné služby 
 zdroje pro informování veřejnosti 

 nedostatek míst ve školkách 
 chybí ubytovací řád, správce objektu, 

kde bydlí lidé společensky 
nepřizpůsobiví 

 velká skupina lidí, kteří jsou závislí na 
návykových látkách a obtěžují občany 
svým chováním, přespávání v parku 

 chybí dluhové poradenství, nízká 
úroveň finanční gramotnosti občanů 

 bariérovost pošty a městského úřadu 
(veřejných budov) 

 chybí rodinné poradenstvím s možností 
pomoci při domácím násilí 

 chybí dětský psycholog  
 chybí dětské koutky  
 chybí další sportovní zařízení 
 chybí byty ve městě 
 chybí kino 
 nedostatečná obchodní síť  
 malý provoz loutkového divadla  

Příležitosti: Ohrožení: 
 využít církevní organizace 
 finanční zdroje – EU, sponzor, stát, kraj, 

obce 
 využít stávající objekty města k potřebným 

službám (vhodně) 
 dny sociálních služeb 
 rozšířit bytový fond u prázdných objektů 

s možností spoluúčastí  občanů 

 snižování přidělených dotací na sociální 
služby 

 změny legislativy 
 vzrůstající náklady obce na sociální 

služby a školství 
 lhostejný, pasivní přístup lidí k 

sociálním problémům 
 nedostatek finančních prostředků pro 

vybudování dalších sportovních areálů 

 

 
V měsících říjnu a listopadu 2012 proběhla ve městě dvě dotazníková šetření, která 

měla za cíl zjistit potřeby obyvatel v oblastech rodinné politiky a sociální péče města Příbora. 
Dále bylo předmětem „průzkumu“ zjistit, zda je město Příbor přátelské k rodinné politice,  
a které služby v oblasti podpory rodiny respondentům chybí. Rovněž bylo cílem obou 
dotazníkových šetření zjistit nejtíživější problémové okruhy v sociální oblasti a v rodinné 
politice města. 
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Do distribuce bylo dáno více než 450 dotazníků, další dotazníky byly vydány 
prostřednictvím Měsíčníku města Příbor v nákladu 2 700 výtisků. Občané měli také možnost 
vyplnit dotazníky elektronickou formou. Celková návratnost byla 233 dotazníků.  

 
Respondenti se domnívají, že nejvíce pozornosti by se mělo zaměřit na rodiny s dětmi, 

dále na seniory a na třetím místě respondenti uvedli cílovou skupinu mládeže a to zejména 
mládež, která tráví svůj čas neorganizovaným způsobem.  
 
V dotaznících mimo jiné respondenti uváděli:  

• potřebu nových možností pro trávení volného času dětí a mládeže,  
• nedostatek víceúčelových hřišť a sportovního vyžití mládeže, nedostatečná vybavenost 

hřišť,  
• potřebu více cyklostezek, okruh vhodný pro jízdu na kolečkových bruslích  

a především možnost trávení volného času s rodinou v zimních měsících, 
• absenci krytého bazénu a kluziště,  
• nedostatek míst ve školkách,  
• absenci kina, kavárny s hracími koutky pro děti, hrací koutek v knihovně, 
• nespokojenost s obchodní sítí ve městě, špatné zásobování a nedostatečná nabídka 

obchodních řetězců,  
• potřebu řešení špatného stavu ubytovny a většího bezpečí v okolí objektu čp. 247 

na ul. Jičínská, Příbor,   
• chybí dluhové poradenství,  
• dlouhou čekací dobu na přidělení bytu,  
• potřebu zvýšení pocitu bezpečí ve městě. 
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4 STANOVENÍ PRIORIT PLÁNU ROZVOJE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA 
PŘÍBORA NA OBDOBÍ 2013 - 2017 

 
Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2013 – 2017 byl zpracováván 

souběžně s II. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit ve městě 
Příboře na období 2013 – 2017. Pracovních jednání se zúčastnily skupiny zastupující rodiny  
a děti, seniory, osoby s různým zdravotním postižením, nezaměstnané, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, aj. Své náměty, návrhy a připomínky podávali jak odborníci pracující 
v oblasti školství, v sociální oblasti pracující s různými cílovými skupinami klientů, tak 
i laická veřejnost. Ke spolupráci a tvorbě plánu byli rovněž přizváni ředitelé mateřských škol, 
ředitelé základních škol, ředitel dětského domova, zástupci organizací zabývajícími se 
volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Při stanovování priorit byly rovněž využity 
zkušenosti zástupců Městské policie Příbor v oblasti prevence kriminality ve městě, atd. Tak, 
jak již bylo dříve uvedeno, při stanovení priorit a opatření byly rovněž využity názory a 
požadavky získané z dotazníkových šetření, která ve městě Příboře proběhla v průběhu října a 
listopadu 2012,  
a kterého se zúčastnilo více než 200 respondentů různých věkových kategorií starších 15 let 
věku.  
 
Ze všech návrhů, podnětů a požadavků vznikly priority v oblasti rodinné politiky 
a v oblasti jiných aktivit, které se jeví všem zúčastněným jako potřebné, dostupné  
a prospěšné:   
 
Priorita č. 1: Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě. 
Priorita č. 2: Podpora bydlení osob opouštějících zařízení pro výkon ústavní výchovy. 
Priorita č. 3: Podpora činnosti Mateřského centra Zvoneček. 
Priorita č. 4: Podpora sociálního „Šatníku“. 
Priorita č. 5: Podpora činností a rozvoj organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí, 

mládeže a rodičů a podpora činnosti a rozvoje tělovýchovných zařízení ve městě. 
Priorita č. 6: Podpora a rozvoj činností organizací ve městě sdružující seniory a osoby se 

zdravotním postižením.   
Priorita č. 7: Zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů. 
Priorita č. 8: Podrobnější analýza potřeb rodin ve městě a především rodičů s dětmi 

předškolního věku.    
Priorita č. 9: Podpora nových volnočasových aktivit a vytvoření podmínek pro 

neorganizovaný čas mládeže ve městě.  
Priorita č. 10: Podpora komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné politiky ve městě. 
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PRIORITA č. 1 

Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě  
 

POPIS PRIORITY Tato priorita si klade za cíl zvýšit pocit bezpečí občanů a snížit 
sociální napětí mezi občany a osobami bez přístřeší a osobami 
požívajícími návykové nebo omamné psychotropní látky 
prostřednictvím technických a sociálních opatření. Cílem priority 
je rovněž podpora terénního programu Novojičínska, jehož 
smyslem je vyhledávat a minimalizovat rizika způsobu života 
osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových nebo 
omamných psychotropních látkách a osob, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.       

1.1. Situační prevence – úprava zákoutí ve městě a  v městském 
parku, více veřejného osvětlení a hlavně v parku na ul. 
nábřeží Rudoarmějců.  

1.2. Uzamykání městského parku ve večerních hodinách. 

1.3. Rozšíření lokalit ve městě se zákazem požívání alkoholu. 

1.4. Podpora terénního programu Novojičínska.   

1.5. Zatraktivnění nabídky volnočasových aktivit pro mládež 
prostřednictvím organizací zabývajícími se aktivitami pro 
děti a mládež.   

POPIS OPATŘENÍ 

1.6. Větší informovanost rodičů o prevenci sociálně 
patologických  jevů (spolupráce mateřských a základních  
škol, Městské policie Příbor, Městské knihovny, městské 
televize  Local TV Příbor, apod.). 

REALIZÁTOR město Příbor 
poskytovatelé sociálních služeb 
mateřské a základní školy  
Městská policie Příbor  
organizace zajišťující volnočasové aktivity pro děti a mládež   

ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI 

rok 2013 

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

město Příbor  
Moravskoslezský kraj 
nadace  
poskytovatelé sociálních služeb   
organizace zajišťující volnočasové aktivity  

FINANČNÍ 
NÁROČNOST 100 000 Kč 

INDIKÁTORY  počet přestupků páchaných dětmi a mládeží  
 počet řešení událostí Městskou policií Příbor  
 zpráva terénního programu Novojičínska – Renarkon  o.p.s 
 informovanost o typech prevence, nabídky na volnočasové 
aktivity  
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DOPADY  omezení výskytu sociálně patologických jevů  
 přirozené trávení volného času neorganizovanou mládeží  
 omezení páchání přestupků dětmi a mládeží 
 pomoc při řešení sociálních problémů občanů ve městě  

 

 

 
PRIORITA č. 2 

Podpora bydlení osob opouštějících zařízení pro výkon ústavní výchovy 
 

POPIS PRIORITY Cílem priority je zajištění bydlení pro osoby opouštějící zařízení 
pro výkon ústavní výchovy, které doposud žily a chtějí žít na 
území města Příbora.  

2.1. Zjištění potřebnosti bydlení osob, které opouštějí po 
 dosažení zletilosti zařízení pro výkon ústavní výchovy.  

2.2. V případě potřeby vyčlenění vhodného obecního bytu 
 a mimořádné přidělení bytu Radou města Příbora.  

POPIS OPATŘENÍ 

2.3. Spolupráce města Příbora se zařízením pro výkon ústavní 
 výchovy.  

REALIZÁTOR město Příbor  
Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace 

ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI 

Na žádost dětského domova a dle potřeby klientů zařízení pro 
výkon ústavní výchovy  

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

Úhrada nájmu klienty  

FINANČNÍ 
NÁROČNOST ---- 

INDIKÁTORY  počet klientů opouštějící zařízení pro výkon ústavní výchovy  
 počet vyčleněných bytů   

DOPADY  zajištění bydlení osobám v krizi  
 umožnění bydlení mladým občanům ve městě, pokud zde 
vyrůstali a chtějí žít na území města   
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PRIORITA č. 3 

Podpora činnosti Mateřského centra Zvoneček 
 

POPIS PRIORITY Cílem činnosti mateřského centra je zajištění kulturních, 
vzdělávacích a aktivizačních aktivit pro děti a pro matky na 
rodičovské dovolené, ale také zlepšení jejich situace při návratu 
na trh práce po rodičovské dovolené.  

3.1. Zajištění aktivit pro rodiny s dětmi  

3.2. Zajištění vzdělávacích aktivit pro rodiče na rodičovské 
 dovolené nebo vracející se na trh práce    

3.3. Informovanost veřejnosti o aktivitách Mateřského centra 
 Zvoneček  

POPIS OPATŘENÍ 

3.4. Nabídka různých kurzů a aktivit pro prarodiče s dětmi a 
ostatní seniory ve městě  

REALIZÁTOR Luna Příbor, středisko volného času, příspěvková organizace  
spolupracující organizace  
město Příbor 

ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI 

činnost probíhá  

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

město Příbor 
nadační příspěvky 
granty Moravskoslezského kraje 
příspěvky uživatelů 

FINANČNÍ 
NÁROČNOST 

50 000 Kč   

INDIKÁTORY  počet aktivit Mateřského centra  
 počet klientů Mateřského centra  
 výčet nabídky Mateřského centra    

DOPADY  rozšíření aktivit pro rodiče pečující o děti 
 zvýšení vzdělanostního potenciálu rodičů   
 umožnění jednoduššího návratu rodičů pečujících o děti na trh 
práce 

 zprostředkování společného setkávání se rodičů a dětí 
v komunitním prostředí   

 rozšíření aktivit pro seniory 
 zvýšení sounáležitosti a upevnění dobrých vztahů mezi dětmi 
a rodiči 

 zvýšení rozumových, pohybových a volních vlastností u dětí. 
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PRIORITA č. 4 

Podpora sociálního „Šatníku“ 
 

POPIS PRIORITY Cílem sociálního „Šatníku“ je nabídnutí nepotřebného 
a nepoškozeného ošacení, obuvi a ložního prádla od občanů 
města sociálně slabším rodinám či jednotlivcům ve městě.  

POPIS OPATŘENÍ 4.1. Organizování jarního a podzimního sběru šatstva, obuvi a 
ložního prádla a následně výdej šatstva sociálně slabším 
občanům města.  

REALIZÁTOR Diakonie ČCE – středisko v Příboře  
město Příbor  

ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI 

činnost probíhá  

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

Diakonie ČCE – středisko v Příboře  
dary, nadace   
město Příbor  

FINANČNÍ 
NÁROČNOST 

5 000 Kč  

INDIKÁTORY  počet klientů  
 počet dárců  
 počet organizovaných sociálních „Šatníků“  

DOPADY  snížení výdajů sociálně slabších rodin a jednotlivců  
 možnost občanů města pomoci druhým  
 poskytování ošacení, obuvi a ložního prádla zdarma 
potřebným občanům města a osobám v krizi   
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PRIORITA č. 5 

Podpora činností a rozvoj organizací zajišťujících volnočasové aktivity 
dětí, mládeže a rodičů a podpora činností  

a rozvoje tělovýchovných zařízení ve městě   
 

POPIS PRIORITY Zajištění kvalitního a smysluplného trávení volného času dětí 
a mládeže je naprosto nezbytné pro předcházení sociálně-
patologických jevů.  

5. 1 Podpora činností organizací zajišťujících volnočasové 
aktivity pro děti, mládež a rodiče a podpora tělovýchovných 
zařízení ve městě.   

POPIS OPATŘENÍ 

5.2. Informovanost veřejnosti o sportovních aktivitách a 
aktivitách organizací zajišťujících volnočasové aktivity pro 
děti, mládež, rodiče s dětmi a prarodiče.  

REALIZÁTOR organizace a instituce zabývající se volnočasovými aktivitami 
pro děti,   mládež, rodiče  
tělovýchovná zařízení ve městě 
město Příbor   

ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI 

činnost probíhá  

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

granty města Příbor  
veřejná finanční podpora města 
granty nadací 
granty Moravskoslezského kraje 

FINANČNÍ 
NÁROČNOST 

 podle jednotlivých nabídek a aktivit na základě přidělených 
grantů a veřejné finanční podpory,  

 150 000 Kč vybavení dětských hřišť  
 

INDIKÁTORY  počet aktivně zapojených dětí a mládeže do akcí 
 počet aktivně zapojených rodičů a seniorů  
 výčet atraktivní nabídky volnočasových aktivit 
 výčet nabídky sportovních akcí  
 počet aktivit ročně 

DOPADY  smysluplně využitá nabídka volnočasových aktivit dětmi  
a mládeží, rodiči a prarodiči 

 zlepšení neformálního vzdělávání dětí, mládeže, dospělých 
a seniorů 

 prevence kriminality dětí a mládeže ve městě  
 předcházení vzniku sociálně patologických jevů u dětí mládeže  
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PRIORITA č. 6 

Podpora a rozvoj činnosti organizací ve městě sdružující seniory  
a osoby se zdravotním postižením 

 
POPIS PRIORITY Cílem priority je zajištění a podpoření sociálně aktivizačních 

aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením ke zlepšení 
psychické pohody seniorů a osob se zdravotním postižením ve 
městě.  
6.1. Podpora aktivit organizací sdružující seniory ve městě 
6.2. Podpora aktivit organizací sdružující osoby se zdravotním 

postižením ve městě  
6.3. Informovanost veřejnosti o aktivitách organizací 

sdružujících seniory ve městě  
6.4. Informovanost veřejnosti o aktivitách organizací 

sdružujících osoby se zdravotním postižením ve městě 

POPIS OPATŘENÍ 

6.5.   Rozšíření spolupráce s organizacemi zabývajícími se 
volnočasovými aktivitami ve městě 

REALIZÁTOR Kluby seniorů působící na území města Příbor   
Městská knihovna Příbor  
město Příbor  
LUNA, středisko volného času  
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. – místní 
organizace  

ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI 

činnost probíhá 

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

dotace MPSV 
město Příbor  
granty  
poskytovatel sociálních služeb  
úhrady klientů  

FINANČNÍ 
NÁROČNOST 150 000 Kč   

INDIKÁTORY  počet členů jednotlivých klubů  
 počet aktivit  
 spokojenost členů s aktivitami     

DOPADY  zvýšení pocitu sounáležitosti a možnosti podílet se na chodu 
samosprávy města 

 zlepšení psychické pohody seniorů a osob se zdravotním 
postižením  
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PRIORITA č. 7 

Zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů 
 

POPIS PRIORITY Cílem priority je zvýšit úroveň finanční gramotnosti občanů 
města prostřednictvím poskytování informací z oblastí rodinných 
financí a zadlužování a zajištěním odborného sociálního 
poradenství, včetně odborného poradenství v oblasti financí.  

7.1. Informovanost o dostupné službě „Občanské  poradny“.  

7.2. Zajištění odborného sociálního poradenství v oblasti 
rodinných financí a finanční gramotnosti pro občany města 
v rámci občanské poradny ve městě.  

7.3. Zvyšování úrovně finanční gramotnosti občanů města –
besedy, články, Local TV Příbor.  

POPIS OPATŘENÍ 

7.4. Spolupráce se školami na zvyšování úrovně finanční 
gramotnosti dětí. 

REALIZÁTOR město Příbor  
poskytovatel sociální služby  
Městský policie Příbor  
Školy  

ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI 

rok 2013 

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

město Příbor 
dotace MPSV 
granty  
dotace Moravskoslezského kraje  
poskytovatel sociální služby  

FINANČNÍ 
NÁROČNOST 

100 000 Kč 

INDIKÁTORY  počet seminářů a besed z oboru rodinných financí 
a zadluženosti  

 počet článků v Měsíčníku města, informace Local TV Příbor, 
apod. z oblasti finančnictví 

 počet klientů v občanské poradně 

DOPADY  větší informovanost občanů v oblasti financí 
 možnost řešení finančních problémů s odborníkem 
 snížení rizika zadluženosti 
 možnost rychlejšího řešení finančních problémů a tím  
i sociálních problémů 
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PRIORITA č. 8 

Podrobnější analýza potřeb rodin ve městě  
a především rodičů s dětmi předškolního věku 

 
POPIS PRIORITY Cílem priority je podrobnější zjištění potřeb rodin ve městě a 

především rodičů s dětmi předškolního věku, zejména se 
zaměřením na zjištění zájmu rodičů o umístění dítěte do jeslí a 
mateřské školy. Dalším cílem priority je podrobnější zmapování 
stavu potřeb obyvatel města a následné přizpůsobení nabídky 
služeb pro rodiny a prorodinných opatření.  

8.1. Sociodemografická analýza, vývoj natality ve městě, apod.     

8.2. Dotazníkové šetření na zjištění potřeb rodin ve městě  
a především rodičů se zaměřením na zájem o umístění 
dítěte do jeslí a mateřské školy.   

8.3. V návaznosti na výsledky dotazníkového šetření řešení 
kapacity předškolních zařízení.   

8.4. V návaznosti na výsledky dotazníkového šetření podpora 
předškolních zařízení s požadovaným zaměřením.     

POPIS OPATŘENÍ 

8. 5. Zjištění potřeb pedagogů mateřských škol, základních škol  
a rodin s dětmi ve městě ve smyslu potřeby odborného 
poradenství dětských psychologů apod.   

REALIZÁTOR město Příbor  
mateřské a základní školy  

ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI 

Rok 2013 

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

město Příbor 
granty  
dotace Moravskoslezského kraje  

FINANČNÍ 
NÁROČNOST 

50 000 Kč 

INDIKÁTORY  adekvátní počet míst pro děti předškolního věku  
 optimální kapacita počtu míst v předškolních zařízeních   

DOPADY  sladění rodinného a pracovního života rodin s dětmi  
 pozitivní vliv vrstevnické skupiny na vývoj dítěte  
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PRIORITA č. 9 

Podpora nových volnočasových aktivit a vytvoření podmínek pro 
neorganizovaný čas mládeže ve městě  

 
POPIS PRIORITY Cílem priority je podpora nových volnočasových aktivit dětí, 

mládeže, rodičů a prarodičů ve městě. Podpora  stávajících  
a nových aktivit ve městě, zdůrazňujících význam rodiny  
a kterých se společně zúčastňují děti, mládež, rodiče a prarodiče. 
Dalším cílem priority je vytvoření podmínek pro neorganizovaný 
čas dětí a mládeže včetně vybavení dětských hřišť a hracích 
koutků pro děti. Cílem priority je rovněž podpora 
neorganizovaných sportovních aktivit pro seniory ve městě.  

9.1. Podpora nových volnočasových aktivit ve městě se 
zapojením všech generací ve městě. 

9.2.   Vybavení stávajících dětských hřišť pro neorganizovaný 
čas dětí a mládeže ve všech lokalitách ve městě. 

9.3.  Vymezení prostoru pro mládež v městském parku a 
v jiných lokalitách ve městě pro neorganizované aktivity 
(parkourová hřiště, in line bruslení, apod.). 

POPIS OPATŘENÍ 

9.4. Vymezení prostoru a vybavení míst pro sportovní aktivity 
seniorů ve městě. 

REALIZÁTOR 
město Příbor  

ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI 

rok 2013 

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

město Příbor 
granty  
dotace Moravskoslezského kraje  

FINANČNÍ 
NÁROČNOST 

200 000 Kč 

INDIKÁTORY  počet dětských hřišť ve městě 
 počet míst pro neorganizované sportovní aktivity mládeže 
 počet aktivit určených pro děti, mládež, rodiče a prarodiče 
 počet návštěvníků aktivit ve městě    
 počet míst vymezených pro sportovní aktivity seniorů 
 počet míst vymezených pro sportovní aktivity rodičů s dětmi 

DOPADY  omezení výskytu sociálně patologických jevů  
 přirozené trávení volného času neorganizovanou mládeží  
 omezení páchání přestupků dětmi a mládeží 
 zvýšení sportovních aktivit seniorů 
 zvýšení pocitu sounáležitostí rodin se dětmi  
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PRIORITA č. 10  

Podpora komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné politiky ve městě  
 

POPIS PRIORITY Cílem priority je podpora větší komunikace mezi rodinami a 
aktéry rodinné politiky ve městě a zvýšení informovanosti rodin 
o rodinných aktivitách, pořádaných akcích ve městě apod. 

10.1. Zvýšení informovanosti veřejnosti o aktivitách města 
Příbora v oblasti rodinné politiky.  

10.2. Úprava a rozšíření webových stránek města s tématikou 
rodinné politiky ve městě ve smyslu „Obec přátelská 
rodině“ pro všechny věkové kategorie a  různé životní 
situace.  

10.3. Podpora vytvoření dětského zastupitelstva jako 
komunikačního prostředku mezi městem Příbor a mládeži.  

10.4. Zajištění „ schránek důvěry“ ve městě. 
10.5. Zvýšení informovanosti a různých aktivitách města 

prostřednictvím infokanálu, televize Local TV Příbor apod.  
10.6. Realizace besed, workshopů ve spolupráci se školami, 

 lékaři, psycholegem a dalšími odborníky 

POPIS OPATŘENÍ 

10.7. Zvýšení nabídky témat besed v městské knihovně 
s tématikou rodinné politiky ve městě včetně rozšíření a 
vybavení dětského koutku.  

REALIZÁTOR město Příbor 
Městská policie Příbor  
Městská knihovna Příbor  
Local TV Příbor  
organizace zajišťující volnočasové aktivity 
školy  

ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI 

rok 2013 

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

město Příbor 
granty  
dotace Moravskoslezského kraje  

FINANČNÍ 
NÁROČNOST 

50 000 Kč 

INDIKÁTORY  počet návštěvníků webových stránek města  
 počet aktivit určených pro děti, mládež, rodiče a prarodiče 
 počet návštěvníků městské knihovny  
 počet návrhů z dětského zastupitelstva 
 počet žadatelů o infokanál  
 počet zveřejněných článků a vytvořených publikací 
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DOPADY  zvýšení pocitu sounáležitostí občanů s městem  
 rozšíření aktivit pro rodiče, prarodiče a děti 
 zvýšená informovanost a vzdělanost obyvatel v oblasti rodinné 
politiky  

 zvýšení pocitu důležitosti u mladých občanů při rozhodování o 
dění ve městě 
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5 Monitorování, hodnocení a změny plánu rozvoje rodinné politiky 

Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2013 – 2017, jehož podstatou je 
naplňování stanovených priorit a opatření v oblasti prorodinné politiky ve městě, musí být 
systematicky, plánovaně a průběžně monitorován a vyhodnocován.   

 
Cílem monitorování a hodnocení je zjištění shody nebo neshody mezi probíhající 

realizací a plánem realizace a ověření faktu, zda bylo dosaženo žádaných parametrů 
jednotlivých výstupů. Monitorováním a hodnocením naplňování priorit a opatření se budou  
v jednotlivých oblastech prorodinné politiky zabývat realizátoři a vedoucí příslušných odborů 
Městského úřadu Příbor.  

 
Odpovědnost za monitorování a hodnocení plnění priorit a opatření Plánu rozvoje 

rodinné politiky města Příbora na období 2013 – 2017 má místostarostka města. Garantem 
plnění priorit a opatření je Rada města Příbora a Zastupitelstvo města Příbora.    

 
Vzhledem k vývoji rodinné politiky ve městě a k délce období, na které je plán 

rozvoje rodinné politiky ve městě schválen, zásadní změna plánu bude provedena na základě 
schválení změny Radou města Příbora a Zastupitelstvem města Příbora.  

 
Monitorování a hodnocení plnění priorit a opatření Plánu rozvoje rodinné politiky 

města Příbora na období 2013 – 2017 bude vždy prováděno nejpozději do 31. prosince 
kalendářního roku. O průběhu monitorování a vyhodnocování priorit ve městě Příboře bude 
místostarostka informovat dle potřeby Radu města Příbora nebo Zastupitelstvo města Příbora, 
nejpozději však do 31. března následujícího kalendářního roku.  
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6 Závěr 

Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2013 – 2017 byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 18/7/8/1  dne 13. 12. 2012. 

 


