
Komunitní plánování sociálních služeb   

    - 4 pracovní skupiny 

 

Poskytovatelé soc. služeb a zástupce města se dlouhodobě a 
pravidelně scházejí v pracovní skupině RDM 

 

Od roku 2014 jsou  zavedeny AP - skupina  

 RDM  navrhne a sestaví AP na daný rok  

 

 

 

Prorodinná politika města 
LITOMĚŘICE 



 Oblast podpory:  

o Služby pro rodiny – podpora služeb, které napomáhají plnění funkcí a 
soudržnosti rodiny 

 

o Finanční podpora - vytvoření příhodných socio-ekonomických podmínek 
pro rodiny 

 

o Zaměstnání – sladění rodinného a pracovního života – Město Litoměřice 
prosazuje prorodinnou personální politiku  

 

o Bezpečnost a doprava ve městě – podpora aktivit, které pomáhají vytvářet 
bezpečné podmínky a prostředí ve městě  

 

 
 

 

Koncepce rodinné politiky na roky 
2014  - 2019 

Koncepce schválena ZM dne 16.9.2014  
 



Diskuzní fórum – Kulatý stůl k prorodinným 
aktivitám  - 26.1.2016 

 

 Akce:  DEN RODINY V LITOMĚŘICÍCH aneb O 
dobrém jídle… 

 

Úzká součinnost a podpora s Knihovnou 
K.H. Máchy, CPNRP, WIL, NADĚJE, DDM 
Rozmarýn, MPP, PPP, FOD Klokánek, SKP 
Klubíčko + Domov pro matky s dětmi 

 

To nejdůležitější je  
SPOLUPRÁCE  





 Prorodinný den Městského úřadu – Vánoce, Velikonoce, prázdniny 
  
 Benefity pro zaměstnance:  
-  možnost úpravy pracovní doby v návaznosti na péči o dítě 
-  zaměstnanci mohou doprovodit své děti do 1.třídy  - volný den 
 
 Podpora kroužků, zájmových i sportovních činností pro děti z 

nízkopříjmových rodin – vyhraněno 50.000,- Kč z rozpočtu města 
 
 Odpuštění poplatku za svoz odpadu pro dětí do 1. roku 

 
 OSVaZ pořádá mikulášské besídky v Městské nemocnici v Litoměřicích, FOD 

Klokánku a v Centru pro zdravotně postižené Srdíčko  
 
 
 
 

Finanční a systémová podpora  
pro rodiče a děti 



 Azylový dům pro rodiny  
  
Domov pro matky s dětmi 
 
 Centrum pro náhradní rodinou péči 
 
 Fond ohrožených dětí Klokánek 
 
 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 
 
 

 Podpora sociálních služeb ve města  



 

Celorepubliková soutěž  

    „Obec přátelská rodině“ vyhlášena  

 MPSV –  2. místo v ČR  

 

Spolupráce  s městem Děčín  - předávání zkušeností a 
inspirace 

 
Co se nám povedlo  
     v roce 2016  
    



Město LITOMĚŘICE si je velmi dobře vědomo  

nezastupitelné role rodiny,  

jakožto základní buňky společnosti,  

kdy vzorným příkladem jsou tomu aktivity,  

spadající do prorodinné politiky… 

 

 

  



 
 

DĚKUJI ZA POZORNOST 


