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Úvod:

V rámci auditu famĺĺyfriendlycommunity Vypracovala projektová skupina návrhy cílů a
opatření k rozvoji prorodinného klimatu. Podpisem této Dohody o cílech potvrzuje sta-
rosta a uvedení členové voleného orgánu obce, že tato opatření budou zavedena.

Na základě této Dohody o cílech a formulářů v ní obsažených obec každoročně sestaví
zprávu o pokrocích při zavádění jednotlivých opatření. odchylky, změny nebo prodlení
v realizaci cílů a opatření budou v této zprávějasně zdokumentovány'

Upozornění:

. Pro každé opatření použijte samostatný formulář.

. Prázdné, nevyužité formuláře můžete smazat.

. Pokud budete potřebovat Větší počet formulářů, zkopírujte nevyplněný formulář,
připojte ho na konec dokumentu a očíslujte.

Familie & Beruf Management GmbH
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FORMULAR
opatření č. 1

Krátký název opatření
Nové herní prvky a obnova stávajících herních prvků na dětských hřištích, obnova mobiliáře a
možnost zastínění laviček
Strategické zaměření - cíle opatření
Zatraktivnit a zvýšit pobyt dětí venku při hrách. Zvýšit komfort rodičů a prarodičů, kteří hlídají
své děti.
Krátký popis opatření
opatření vzniklo z dotazníkového šetření a od dětí z mateřských a základních ško|. Děti si
především přály více houpaček, průlezek, skluzavek apod. V souvislosti s přáním dětí se i ro-
diče a prarodiče vyslovili, že by u dětských hřišť uvítali lepší mobiliář - především nové lavĺč-
ky, a to i se zastíněním. Několikrát se veřejnost vyslovila pro vytvoření místa pro sezení
v trávě bez psích exkremetnů.

Cílová skupina - životní fáze (je možné zvolit více variant)x
X Těhotenství a narození dítěte

Rodina s kojencem

Malé dítě do tří let

Dítě v mateřské škole

Dítě školního věku

Mladý člověk V procesu vzdělávání

období po aktivním rodičovství

Senioři/ky

Lidé se zvláštními potřebami

Společně pro všechny životní fáze

X

X X

X

X

Příslušnost obce*
X plná částečné jen koordinace Jen rnrcrace jiná
Příslušnost obce - popisxx

Iniciátor (kdo s tím přiše!) ł(ł'x z dotazníkového šetření a od dětí z mateřských
a základních škol

osoba odpovědná za audit (za opatře-
ní)

Rada městské části Brno-Bohunice

Časový plán projektu Začátek 2017 Konec 2020

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)
předpokládané náklady 2,000.000 Kč

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne: Zastupitelstvo MC Brno-Bohunice
20.9.20L7

x Výběr provedte křížkem v poli vlevo od textu
ł<* Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je ,'částečná", ,,jen koordinační", .jen iniciační" nebo

,,jiná"xxx Přík|ad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy/ církev, občanská iniciativa jednotlivce atd'
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fę'r audit
fa mi lyfriendlycom m u n ity

ronuulÁŘ
opatřeni č'. 2

Jiné (např. nezbvtné zdroie obce)
předpokládané náklady 2,500.000 Kč

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne: Zastupitelstvo Mč Brno-Bohunice
20.9.2017

x Výběr provedte křížkem v poli vlevo od textu** Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je ,,částečná", ,,jen koordinační", ,,jen iniciační" nebo
,'jiná"

xxx Přík|ad: Spolek xy, podnik xy, organizace Xy/ církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
audit famiĺyfrĺendĺycommuniťy - Dohoda o cĺlech

RoDlNNÁ
J]HOMORAV$

?pL
KEHO

INKA
KRAJE JI

Krátký název opatření
Parkurové hřiště
Strateqické zaměření - cíle opatření
Zvýšit zájem starších dětí a mládeže o pohyb venku. Cílem je vytvořit takové prostředí, které
by bylo vhodné a bezpečné k parkurovým aktivitám.
Krátký popis opatření
opatření vzešlo z dotazníkového šetření a navrhly je i děti ze Základní školy Vedlejší' Cílem
opatřeníje především vytvořit další venkovní aktivitu pro starší děti a mládež, kteří jiŽ klasic-
ká dětská hřiště nevyhledávají a touží po pohybových aktivitách. Přínosem může být i to, že
nebude ničen městský mobiliář, který je v současnosti k parkurovým aktivitám využíván.
Součástí parkurového hřiště může být i lezecký boulder.
Nalezení vhodného místa, vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povole-
ní. V případě zajištění finančních prostředků i stavební realizace.

Cílová skupina - životní fáze (je možné zvolit více variant)x
Těhotenství a narození dítěte

Rodina s kojencem

Malé dítě do tří let

Dítě v mateřské škole

Dítě školního věku

X Mladý člověk V procesu vzdělávání

období po aktivním rodičovství

Senioři/ky

Lidé se zvláštními potřebami

Společně pro všechny životní fázeX

Příslušnost obcex
X plná částečné jen koordinace Jen rnrcrace jiná
Příslušnost obce - popis*x

Iniciátor (kdo s tím přišel) *x* z dotazníkového šetření a od dětí ze Základní
školy Vedle'iší r0, p.o.

osoba odpovědná za audit (za opatře-
ní)

Rada městské části Brno-Bohunĺce

Casový ptán projektu Začátek 2077 Konec 2020
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ronuulÁŘ
opatření č. 3

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)
předpokládané náklady 500.000 Kč

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne: Zastupitelstvo MC Brno-Bohunĺce
20.9.2017

**
Výběr provedte křížkem v poli vlevo od textu
Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je ,,částečná'', ,,jen koordinační", .jen iniciační" nebo
,,jiná"
Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace Xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
audit famiĺyfriendĺycommunity _ Dohoda o cĺlech

Krátký název opatření
Místo pro setkávání napříč generacemĺ
Strategické zaměření - cíle opatření
Toto opatření bylo navřeno takřka všemi cílovými skupinami. Téměř všichni respondenti si
Żádají vytvoření vhodného prostoru pro setkávánís možností menšího občerstvení, které by
nebylo klasickým restauračním zařízením. Rodinné centrum s klubovnou pro maminky
s dětmi, místo pro setkávání seniorů i mladých lidí.
Krátký popis opatření
v průněhu audĺtního procesu se ukázalo, že veřejnost napříč všemi životními fáze mi si žádá
vytvoření nějakého místa, kde by bylo možné se setkávat se svými vrstevníky, přáteli, Vnou-
čaty apod. Kavárna, klubovna, místo pro výměnu zkušeností, prezentací, rukodělné práce,
dětská burza.
Nalezení vhodného místa, vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povole-
ní. V případě zajištění finančních prostředků i stavební realizace'

Cílová skupina _ životní fáze (je možné zvolit více variant)x
Těhotenství a narození dítěte

Rodina s kojencem

Malé dítě do tří let

Dítě v mateřské škole

Dítě školního věku

Mladý člověk V procesu vzdělávání

období po aktivním rodičovství

Senioři/ky

Lidé se zvláštními potřebami

Společně pro všechny životní fázeX

PřísIušnost obcex
X plná částečné jen koordinace Jen rnrcrace jiná
PřísIušnost obce - popisx*

Iniciátor (kdo s tím přišel) xx* z dotazníkového šetření
osoba odpovědná za audit (za opatře_
ní)

Rada MČ Brno-Bohunice, občané

Časový plán projektu Začátek 2017 Konec 2020

***
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FORMULAR
opatření č'. 4

Jiné (např. nezbytné zdroje obce)
předpokládané náklady 300'000 Kč

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne: Zastupitelstvo MC Brno-Bohunice
20.9.2017

x Výběr provedte křížkem v poli vlevo od textu
** Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je ,,částečná", ,,jen koordinační", ,,jen iniciační" nebo

,,j iná"
xxx Přík|ad: Spolek xy, podnik xy, organizace Xy/ církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
audit famĺlyfriendlycommunity ' Dohoda o cílech

Krátký název opatření
Zŕízení senior pointu v městské části Brno-Bohunice
st ické zaměření - cíle o
Cílem opatřeníje usnadnit senio
ulehčit složité životní situace.

tření
m přístup k informacím, které jim mohou zpříjemnit život a

Krát o

potřebné sociál ní zázemí.

téma
dají pro se-
a poskytují

I

Senior pointy poskytují především informace, poradenství, pořádají přednášky na
např. spotřebitelských nákupů, bezpečnostní preve_nce, sociální oblasti apod' Pořá
niory různé volnočasové aktivity. Umožňují seniorům zdarma přístup na internet

Cítová skupina - životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Rodina s kojencem

Malé dítě do tří let

Dítě v mateřské škole

Dítě školního věku

Mladý člověk V procesu vzdělávání

období po aktivním rodičovství

Senioři/ky

Lidé se zvláštními potřebami

Společně pro všechny životní fáze

X

Příslušnost obce*
X plná částečné jen koordinace jen inĺciace Jrna

Příslušnost obce - popasxx

Iniciátor (kdo s tím přišel) xx* z dotazníkového šetření
osoba odpovědná za audit (za opatře-
ní)

Milan Hrdlička, místostarosta Mč

Časový pIán projektu Začátek 20L7 Konec 2020
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opatření č. 5

Jiné (např. nezbvtné zdroie obce)
předpokládané náklady 10.000 Kč

Rozhodnutí voleného oľ9ánu obce ze dne: Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice
20.9.2017

x Výběr provedte křížkem v poli vlevo od textu** Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je ,,částečná", ,,jen koordinační", 'j€n iniciační" nebo
,,jiná''

xxx Přík|ad: Spolek xy, podnik xy, organizace Xy/ církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
audit famiĺyfrÍendlycommunĺty _ Dohoda o cílech

Krátký název opatření
Klub seniorů
st ické zaměření - cíIe o tření
Cílem je iniciovat vznik klubu senio
volnočasové aktivity.

právní subjektivitou, který poskytne senio m adekvátní

Krátký popis opatření
Zaměření klubu by mělo být pro nejširší skupinu seniorů, cílem je vtáhnout senĺory do spole-
čenského života. Aktĺvĺta k založení a provozování klubu by měla vzejít přímo od seniorů, kte-
ří se chtějí podílet i nadále na společenském životě a vytvořit podmínky pro ostatní. Klub se_
niorů by mohl úzce spolupracovat s případným Senior pointem. V záměru městské části je
aktivní pomoc při založení klubu a dále při získávání dotací na kulturní, společenské a volno-
časové aktivity pro seniory.

CíIová skupina - životní fáze (je možné zvolit více variant)x
Těhotenství a narození dítěte

Rodina s kojencem

Malé dítě do tří let

Dítě v mateřské škole

Dítě školního věku

Mladý člověk V procesu vzdělávání

období po aktivním rodičovství

Senioři/ky

Lidé se zvláštními potřebami

Společně pro všechny životní fáze

X

Příslušnost obce*
plná částečné jen koordinace X jen iniciace Jrna

Příslušnost obce _ popis*ł(

Iniciátor (kdo s tím přišel) **x z dotazníkového šetření
Osoba odpovědná za audit (za opatře_
ní)

Milan Hrdlička, místostarosta Mč, senioři

Casový plán projektu Začátek 2077 Konec 2020
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opatření č. 6

Jiné (např. nezbvtné zdroie obce)
předpokládané náklady 20.000 Kč

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne: Zastupitelstvo MC Brno-Bohunice
20.9.20t7

x Výběr provedte křížkem v poli vlevo od textu** Vyplňte pouze V případě, že příslušnost obce je ,,částečná", ,,jen koordinační", "j€n iniciační" nebo
,,j iná"

xxx Přík|ad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská inicĺativa jednotlivce atd.

Famiĺie & Beruf Management GmbH
audit famiĺyfriendlycommunity _ Dohoda o cílech

Krátký název opatření
Možnost zveřejnit na www.bohunice.brno.cz informace o svém podnikání

Strateqické zaměření - cíle opatření
Cílem opatření je nabídnout služby a produkty místních firem pro bohunické občany.
Krátký popis opatření
Vize tohoto opatřeníje usnadnĺt občanům přístup k přehledu především služeb v oblasti sprá-
vy a Űdržby bydlení. V městské části se nachází mnoho drobných živnostníků a drobných
podnikatelů, kteří by uvítali, kdyby o jejich podnikání bylo více veřejných informací
v nejbližším okolí. Prospěch z tohoto opatření mohou mít obě strany, jak podnikatelé, tak i

občané. Modelovou situací, která k tomuto opatření vedla, může být např. porucha
v domácnosti a její snadnější řešení prostřednictvím vyhledání firmy z Bohunic a blízkého
okolí. Ušetří se tím čas i náklady na dopravu a vzroste operativnost. Další vizí je i možnost
podnikatelů zveřejnit inzerát o volných pracovních pozicích. občané tak získají možnost získat
zaměstnání blízké svému bydlišti.

Cílová skupina - životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Rodina s kojencem

Malé dítě do tří let

Dítě v mateřské škole

Dítě školního věku

Mladý člověk V procesu vzdělávání

období po aktivním rodičovství

Senioři/ky

Lidé se zvláštními potřebami

Společně pro všechny životní fázeX

Přís!ušnost obce*
plná X částečné jen koordinace jen iniciace Jlna

Příslušnost obce - Popisxx

Iniciátor (kdo s tím přišel) ł(ł(ł' z dotazníkového šetření
osoba odpovědná za audit (za opatře-
ní)

Rada městské části Brno-Bohunice

časový plán projektu Začátek 20L7 Konec 2020
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ronmulÁŘ
opatřeni ć,. 7

Jiné na n zd e obce
předpokládané náklady 30'000 Kč

Rozhodnutí voleného oľgánu obce ze dne: Zastupitelstvo Mč Brno- Bohun ice
20.9.20L7

x Výběr provedte křížkem v poli vlevo od textu** Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je 
',částečná", ,,jen koordinační", 'jen iniciačnl. nebo

,,jiná"
xxx Přík|ad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy/ církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

0

Familie & Beruf Management GmbH
audit familyfriendlycommunlťy _ Dohoda o cílech

Krá nazev o nl
Iniciace obnovy pořádání farmářských a vánočních trhů na náměstí Dlouhá
Strate ické zaměření - cíle o ren!

ěstícíĺem třena e zrekrásně nkoop ovastru en an m r uj vyuŽít ouDI ah a n mtp ožnostpod po
na ku řed evs m ona nt ch n
Krát iso ření

ný pro
trhů' u

bož

hBo nu D ulo hc nké městía una a o rekoz strun aOV on so cau Ist oven nho městíabvl čka nstá keje
os nbčerstve mI ĺanove cVI a Ih nAV e rostor vhe odkteky dára In rhůt zá mp JrY e mrepo

kéměsts části e n ciovat aŕád In rmfa rsa hJ VAa ocnn chI mpo kýc ozn oit o
u mom zbyvatel

ostn na ku u rona íchn rav n a e zI do domp re9 pot acnost oži nVC ĺ tí na cměstí kavyuzt při
ke so ns u a ez oitostĺ městské stca

CíIová sku na _ životni Íáze e možné zvolit více varia *

Těhotenství a narození dítěte

Rodina s kojencem

Malé dítě do tří let

Dítě v mateřské škole

Dítě školního věku

Mladý člověk V procesu vzdělávání

období po aktivním rodičovství

Senioři/ky

Lidé se zvláštními potřebami

Společně pro všechny životní fázeX

PřísIušnost obcex
plná částečné jen koordinace X jen iniciace Jrna

Příslušnost obce _ isx*

Iniciátor (kdo s tím přiše!) xxx z dotazníkového šetření
osoba odpovědná za audit (za opatře_
ní) Rada městské části Brno-Bohunice

Casový plán pľojektu začátek 2017 Konec 2020
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opatření č. 8

Krátký název ooatření
Zvýšit i nformova nost obča n ů

Strateqické zaměření - cíIe ooatření
Cílem opatření se zvýšit informovanost občanů o dění v Bohunicích
Krátký popis opatření
V současné době městská část využívá pro informace občanů web www.bohunice'brno.cz,
zpravodaj Naše Bohunice, úřední desku a dvě nástěnky naproti oD Albert (informace o spor-
tovních aktivitách a smuteční nástěnka). I přes tyto informační kanály si někteří především
starší spoluobčané vyžadujízvýšit informovanost o dění v Bohunicích. Nabízí se možnost in-
stalace dalších nástěnek, kde by především starší spoluobčané našli informace v tištěné po-
době o akcích ve svém neibližším okolí.

CíIová skupina - životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Rodina s kojencem

Malé dítě do tří let

Dítě v mateřské škole

Dítě školního věku

Mladý člověk V procesu vzdělávání

období po aktivním rodičovství

Senioři/ky

Lidé se zvláštními potřebami

Společně pro všechny životní fázeX

PřísIušnost obcex
X plná částečné jen koordinace Jen rnrcrace jiná
Příslušnost obce - popisxx

Iniciátor (kdo s tím přišel) **łc z dotazníkového šetřen í

osoba odpovědná za audit (za opatře-
ní)

Rada městské části Brno-Bohunice

Časový plán projektu Začátek 2017 Konec 2020

Jiné (např. nezbvtné zdroie obce)
předpokládané náklady 20.000 Kč

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne: Zastupitelstvo MČ Brno- Bohu nice
20.9.2017

x Výběr provedte křížkem v poli vlevo od textu
'<'< Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je ,,částečná", ,,jen koordinační", "jen iniciační" nebo

',jiná"xxx Přík|ad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
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audit
fa m ilyfriend lycom m u n ity

FoRMULÁŘ
opatření č. 9

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne: Zastupitelstvo MC Brno-Bohunice
20.9.2077

x Výběr provedte křížkem v poli vlevo od textu** Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je ,,částečná", ,,jen koordĺnační'', ,j€rl iniciační.. nebo
,,jiná"

xxx Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy/ církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
audit famiĺyfriendlycommuniťy - Dohoda o cílech

$z'rsľľ-uĹľáEľľ';ľtr đ?

nazev o atření
Zlepšení čistoty u obchodního domu Albert a Kavkaz

ické zaměření - cíle renr
Cílem opatření je zvýšit péči o veřejné prostranství a úklid u obchodních domů

ts tření

ép
ků

nobča se ra mci I oh worksh stěžovau nprvn mvel n uízko rovenuop ku dli uu nobchod ího
dom AIu rtbe a Kavkaz. stsMě částká me nala enved I těchto bco odh n chby dom o

u et usoVYV íj
tstavně a k se ua roven ku id zu le la enm aby zmo nps aOV no btrozej bvl ckéemati Im ustopo

rune nt nedě oh od ukontej u Do A Vbert. usopad islost tís mto robl mee m ělm op Izmby být
ne on ze nm ozr o nbča ke neutěše mne stavuu ns IVA VAcho n mp pr a eon hd za do dj svým uJ p
od rsbě n konh ne o

ru stI od anýc tej ku
o
u na mzeky a Pece VCo n nstvrostra I

p vyhazuj pod reJ
a nfo rmOV nosta so u nes m chová In b hmo a resena mraY ci nc h ačl nbýt zVE ravo-pou Ýc p

aseN oh nd u ce

Cílová sku na - životni fáze e možné zvoIit více variant *

Těhotenství a narození dítěte

Rodina s kojencem

Malé dítě do tří let

Dítě v mateřské škole

Dítě školního věku X

Mladý člověk V procesu vzdělávání

období po aktivním rodičovství

Senioři/ky

Lidé se zvláštními potřebami

Společně pro všechny životní fáze

Příslušnost obcex
plná částečné jen koordinace X jen iniciace Jĺna

Příslušnost obce _ sx*

Iniciátoľ (kdo s tím přišel) *** osobní zkušenosti občan v rámci prvního
worksh u

osoba odpovědná za audit (za opatře_
ní) Rada městské části Brno-Bohunice

sový plán projektu Začátek 2017 Konec 2020

Jiné né zd obcena . nez
předpokládané náklady 0 Kč
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)eŁ RoDlNNÁ LITIKA audit
fa m i lyfriend lycom m u n ityJ KRÄJE i?

FORMULAR
opatření č. 10

Jiné (např. nezbvtné zdroie obce)
předpokládané náklady 650'000 Kč

Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne: Zastupitelstvo MC Brno-Bohunĺce
20.9'ŻoL7

x Výběr provedte křížkem v poli vlevo od textu** Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je ,,částečná", ,,jen koordinační", ,j€ĺ iniciační" nebo
,,jiná"

xxx Přík|ad: Spolek xy, podnik xy, organizace Xy/ církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

Familie & Beruf Management GmbH
audit familyfriendlycommunity _ Dohoda o cílech

Krátký název opatření
Vybudování psího výběhu v jižní části Bohunic
Strateqické zaměření - cíle opatřenĺ
Cílem opatřeníje vybudování psího výběhu v jižní části Bohunic. Zde dosud žádnÝ výběh pro
psi není a obyvatelé si jej žádají'
Krátký popis opatření
V městské části bylo v minulostĺ vybudováno několik psích výběhů a plánují se další. Potřeba
uspokojit i obyvatele v jižní části Bohunic vzešla z dotazníkového šetření a na druhém
workshopu. V rámci diskuse byl vznesen požadavek na zajištění osvětlení u stávajících psích
výběhů.
Nalezení vhodného místa, vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povole-
ní. V oříoadě za'iištění financí i stavební realizace.

Cílová skupina - životní fáze (je možné zvolit více variant)*
Těhotenství a narození dítěte

Rodina s kojencem

Malé dítě do tří let

Dítě v mateřské škole

Dítě školního věku

Mladý člověk V procesu vzdělávání

období po aktivním rodičovství

Senĺoři/ky

Lidé se zvláštními potřebami

Společně pro všechny životní fázeX

Přís!ušnost obcex
X plná částečné jen koordinace jen iniciace Jrna
Příslušnost obce - Dopisxx

Iniciátor (kdo s tím přišel) xxx z dotazníkového šetření
osoba odpovědná za audit (za opatře-
ní)

Rada městské části Brno-Bohunice

Časový pIán projektu Začátek 20t7 Konec 20Ż0
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Jménem

Města/městyse/obce

Městská část Brno-Bohunice, v Brně dne 20.9.2077

(Místo, datum)

Ing. Antonín Crha

(Starosta)

$tatutárnÍ městą Brno
ľłlěstská část Ĺ3rno-Bohunico

fjlouh* 3, S2i CC E,,r.r (1)

il ą
(Podpis, razítko)

Famĺlie & Beruf Management GmbH
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