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ÚVOD
Správné fungování rodiny je základním pilířem každé společnosti. Ona plní
velmi důležité
a jen obtížně nahraditelné funkce. Toto závažné téma bylo
v minulých letech tak trochu opomíjeno, ale v poslední době je stále aktuálnější.
Slýcháme o něm denně ve sdělovacích prostředcích a setkáváme se s ním
takřka všichni. Každý z nás se narodil v „nějaké“ fungující rodině. Někdo měl to
štěstí, že bude rád vzpomínat na své dětství, jiný, bohužel, se naopak těší, až si
v dospělosti vytvoří novou vlastní rodinu, která bude podle jeho představ.
Nesmíme však zapomínat ani na seniory, nemocné a hendikepované
spoluobčany, kteří mají také právo žít důstojný život.
Hodnota rodiny je nevyčíslitelná. Jde o budoucí kapitál, na němž závisí rozvoj
našeho státu a budoucích generací. V dnešní společnosti jsou kladeny vysoké
nároky na výkon jednotlivců a ekonomický blahobyt. Do pozadí ustupují takové
hodnoty jako pospolitost, vzájemná úcta, soudržnost, soucítění apod. Lidé jsou
stále více ve stresu, přibývá nezaměstnaných. Pracující musejí mnohdy dojíždět
daleko do zaměstnání a na rodinné aktivity nezbývá dost času, sil a mnohdy ani
finančních prostředků. Za vše vypovídá statistika rozvodovosti v našem státě.
Bez internetu si dnešní život již nedokážeme představit. Na jednu stranu je zde
obrovské množství potřebných informací, které mohou lidé získat, a také různé
sociální sítě, kde sice najdou desítky nových přátel, ale, bohužel, mnohdy jen
virtuálních.
Lidé se nestíhají setkávat osobně s rodinnými příslušníky ani s přáteli
a uvědomí si to až v situaci, kdy dotyčnou osobu ztratí. V důsledku vysokých
ekonomických nároků, které na nás současnost klade, mnohdy zapomínáme
na maličkosti, které učiní šťastnými jak malé děti, tak dospělé i seniory.
Zajímavé je, že položit rovnítko mezi „čím lépe ekonomicky rodina zajištěná je,
tím lepší rodinné vztahy jsou“, nemůžeme.
Je zvláštní, že v rozvojových zemích, kde mnoho rodin bojuje o holý život, kde
nemají základní prostředky jako jídlo, ubytování, vzdělání, jsou i přesto vidět
usměvavé, hravé děti, které si vzájemně pomáhají a neznají šikanu apod. Děti
v naší společnosti berou mnoho věcí jako samozřejmost a často nejsou vedeny
k životním hodnotám. Každý má jejich žebříček nastavený jinak, nicméně
bychom neměli zapomínat na soudržnost rodiny, její rozvoj a spokojené
fungování. V poslední době se však setkáváme jak v sociální, tak i politické
sféře s tímto tématem velmi často a pomalu se začínají prosazovat změny.
Investice do hodnoty rodiny zajisté přinesou nemalé úspory nákladů, ale
i zdravou a vyrovnanou společnost. Koncepce prorodinné politiky obce Ledčice
na Podřipsku, vychází z potřeb místních občanů, které byly získány formou
osobních setkání, besed, zasedání a prostřednictvím místního zpravodaje
Ledčické novinky.

Základní údaje obce

Obec : Ledčice
Adresa: Obecní úřad Ledčice
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Pověřená obec: Kralupy nad Vltavou
Nadmořská výška: 215-269 m n.m.
Výměra katastrálního území: 1097 ha
Výměra současně zastavěného území: 57,49 ha

Plán rozvoje rodinné politiky obce Ledčice
DĚTI A MLÁDEŽ
Cíl 1:
Aktivita:

Termín realizace:
Odp., partneři:
Zdroj financování:
Cíl 2:
Aktivita:

Termín realizace:
Odp., partneři:
Zdroj financování:
Cíl 3:
Aktivita:
Termín realizace:
Odp., partneři:
Zdroj financování:

Rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež
Pokračování činnosti přírodovědného kroužku ve spolupráci s mysliveckým sdružením
Pokračování v činnosti keramického kroužku.
Zajištění prázdninových aktivit pro školní děti a mládež.
Školní rok 2014/2015, 2015/2016, červenec-srpen průběžně.
Starostka obce, komise pro rodinu a děti a soc. věcí, komise kultury a školství, SOKOL.
Rozpočet obce a sponzorské příspěvky.
Rozšířit infrastrukturu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
Pokračování ve výstavbě sportovního areálu (zázemí).
Doplnění a rozšíření aktivit v Ledčické stodole (stolní tenis, fotbálek, hlavolamy apod.).
Zřízení bylinkové a užitkové zahrady v č. p.15 U Cinků.
Březen-prosinec 2015
Starosta obce, rodinné centrum, JSDH, SOKOL.
Rozpočet obce, krajský úřad – finanční příspěvek z fondu.
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Osvětové akce zaměřené především na prevenci závislosti na alkoholu, tabáku, drogách
a herních automatech.
Průběžně.
Starosta obce; komise pro rodinu a děti a soc.věci, odborníci.
Rozpočet obce.

RODINY S DĚTMI
Cíl 1:
Aktivita:
Termín realizace:
Odp., partneři:
Zdroj financování:

Omezit zadlužování mladých rodin a zlepšit jejich finanční gramotnost
Osvěta formou článků ve vlastním zpravodaji, pořádání přednášek a vzdělávacích kurzů.
Přednášky průběžně, osvěta v Ledčických novinkách.
Starosta obce; komise pro rodinu a děti a soc.věci.
Rozpočet obce a sponzorské příspěvky.

Cíl 2:
Aktivita:

Posílení soudržnosti rodin a zkvalitnění nabídky aktivit pro rodiny
Pořádání akcí rodinného typu (tatínkové čtou dětem, vyprávěj, společný poznávací zájezd,
Svatováclavský běh, výstup na Říp, dílničky pro maminky a děti, společné cvičení rodičů a
dětí, cvičení jógy) a další aktivity.
Průběžně.
Knihovna, starostka obce, JSDH, rodinné centrum, komise sportu a mládeže, komise
školství a kultury.
Rozpočet obce a sponzorské dary, nadační příspěvky.

Termín realizace:
Odp., partneři:
Zdroj financování:
Cíl 3:
Aktivita:

Termín realizace:

Pomoc při slaďování rodinného a pracovního života rodin
Zřídit dětské centrum na pomoc rodičům na mateřské dovolené a při návratu
do zaměstnání.
Zřízení psychosociální poradny pro rodiče.
Rozšířit provozní dobu mateřské školy a školní družiny.
Pokusit se získat tzv. „náhradní“ babičky ze Senior klubu.
Zahájení 3/2015, školní rok 2015/2016.

Odp., partneři:
Zdroj financování:
Cíl 4:
Aktivita:

Termín realizace:
Odp., partneři:
Zdroj financování:

Starosta obce; ZŠ, MŠ, rodinné centrum, senior klub, komise pro rodinu a soc.věci.
Dotační programy - krajský úřad, rozpočet obce.
Podpora bydlení mladých rodin
Pokračovat v poskytování půjček na opravu bytového fondu se splatností do 5 let
a rozšíření pravidel poskytování půjček.
Zasíťování nových pozemků pro výstavbu rodinných domů.
Rok 2015.
Zastupitelstvo obce - rozpočet obce.
fond poskytování půjček, rozpočet obce , MRR ČR.

SENIOŘI
Cíl 1:
Aktivita:

Termín realizace:
Odp., partneři:
Zdroj financování:
Cíl 2:
Aktivita:

Termín realizace:
Odp., partneři:
Zdroj financování:
Cíl 3:
Aktivita:
Termín realizace:
Odp., partneři:
Zdroj financování:

Zkvalitnění života seniorů v obci, zlepšení jejich motorických dovedností,
zdravotního a psychického stavu
Přednášky a aktivizační programy pro seniory (pohybové, rukodělné,výtvarné
aktivity, organizovat sekávání v rámci mezigeneračního soužití).
Realizace společenských setkání seniorů, zajištění relaxačního cvičení.
Průběžně.
Starosta obce; komise pro školství a kulturu, komise pro rodinu a děti a soc. věci,
senior klub, knihovnice, kronikářka.
Rozpočet obce.
Zlepšit dostupnost základní zdravotní péče seniorů
Kontakt s imobilními seniory za účelem zajištění vystavení receptů, vyzvednutí léků
a jejich předání pověřeným členem komise pro rodinu a děti.
Zjišťování potřeb osamělých seniorů a průběžně zajišťovat.
Zahájit jednání 3/2015, zajištění léků a potřeb dle požadavků.
Rada obce, komise pro rodinu a děti a soc. věci.
Rozpočet obce.
Aktivizační programy
Výstavba DPS a denního stacionáře pro seniory včetně dalších služeb - projektová
dokumentace, stavební povolení, vypracování žádosti o příspěvek.
Březen-prosinec 2015.
Zastupitelstvo, starostka obce, komise výstavby a ŽP.
Dotační programy MMR ČR a krajského úřadu, rozpočet obce.

Projednáno a schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 26. ledna 2015

Jiřina Michovská
starostka obce

Příloha POR 2015

PLÁN
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ a OSVĚTOVÉ ČINNOSTI
NA ROK 2015
Měsíc:

Název aktivity:

Pořadatel - organizátor:

Leden

Novoroční výstup na památnou horu Říp
Setkání a pracovní schůzka zájmových spolků
Masopust
Vystoupení známého písničkáře Pepy Fouska
Zahájení kurzu malování
Tatínkové čtou dětem
Vítání nových občánků
Vítání jara-vynášení smrtky
Dětský karneval
Velkonoční výstava a jarmark
Jarní senior klub
Velikonoční koncert
Pálení čarodějnic
Staročeské máje –zábava
Jarní koncert
Přednáška na téma: Návykové látky s důrazem
na rizikové faktory u legálních drog
Dětský den
Divadelní představení U Cinků
Přednáška na téma: Nelegální návykové látky
- jejich členění, účinky, rizikové faktory
Výstava k výročí Mistra Jana Husa
Znovuzaložení ochotnického spolku (pod
původním obrozeneckým názvem Lumír)

Obec
Obec - starostka obce,
Obec, KUK, Podřípáček, JSDH
Obec, senior klub
Obec, Ivanka Plicková - kronikářka
PhDr. Jana Vrzalová - knihovnice
Obec – starostka obce, SPOZ, MŠ
ZŠ
Podřípáček, ZŠ,
Obec, Podřípáček, KUK,
Obec – komise pro kulturu a školství
Obec – starostka obce
JSDH, obec- komise pro kulturu a školství
TJ Sokol, komise sportu a mládeže
Ledčický příležitostný sbor - Mgr. Novotná
Lektor – Pavlína Martínková

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Den dětí a zvířat
Výstava – Svět dětí aneb Dědeček šestkař

Září
Říjen
Listopad

Prosinec

Rodinný výlet – město Plzeň
Svatováclavský běh na Říp
Turnaj ve stolním tenise
Výstava Svět dětí aneb Dědeček šestkař
Lampiónový průvod na sv. Martina
Příprava adventu – pečení, výroba předmětů pro
vánoční výstavu a jarmark
Přednáška na téma: Závislost u dětí a mládeže –
legální a nelegální návykové látky, gambling jejich
účinky, jak rozpoznat závislost, léčba závislosti
Vánoční výstava a jarmark
Adventní koncert U Cinků
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční senior klub
Adventní koncert – J. J. Ryba Česká mše vánoční
v kostele sv. Václava
Štědrovečerní zpívání koled v kostele

Obec, ZŠ, Sokol
Obec – starostka obce, Miroslav Král
Lektor – Pavlína Martínková
Ivanka Plicková - kronikářka, komise pro
kulturu a školství
Obec, PhDr. Věra Novotná ve spolupráci se
členem Národního divadla a místním
rodákem Miroslavem Králem
Kynologická organizace Ledčice,
Myslivecké sdružení Ledčice-Jeviněves
PhDr. Jana Vrzalová, PhDr. Věra Novotná,
Ivanka Plicková
Obec – starostka obce
Obec, JSDH, SOKOL
KSDH
I. Plicková, KKŠ
ZŠ
Obec, KUK, Podřípáček, komise pro
kulturu a školství
Lektor – Pavlína Martínková

Obec, KUK, Podřípáček,
Obec, komise pro kulturu a školství
Obec, ZŠ, KUK
Obec, komise pro kulturu a školství
Ledčický příležitostný sbor a orchestr
- Mgr. Novotná
Obec - starostka obce

Děti a mládež, cíl 3
Budou realizovány 2 přednášky pro mládež (věk 13-18 let) a 1 přednáška pro rodiče, každá
v rozsahu 90 minut. Lektorka Pavla Martínková.
1. Obecně téma návykových látek s důrazem na rizikové faktory u legálních drog
(květen 2015)
2. Nelegální návykové látky - jejich členění, účinky, rizikové faktory (červen 2015)
3. Závislost u dětí a mládeže – legální a nelegální návykové látky, gambling, jejich
účinky, jak rozpoznat závislost, léčba závislosti (listopad 2015)
Rodiny s dětmi, cíl 2
Zřízení psychosociální poradny pro rodiče U Cinků.
Otevřeno vždy ve středu a pátek od 18 do 21 hod. a dále pak dle objednávek klientů.
Zodpovědná osoba Mgr. Jan Martínek.
Poskytované služby:
- psychoterapie – psychologická podpora pro rodiče
- nácvik asertivní komunikace – skupinová práce s rodiči zaměřená na zkvalitnění
partnerské komunikace
- partnerské a párové poradenství
- drogové poradenství
Rodiny s dětmi, cíl 3
V rámci psychosociální poradny bude poskytováno i pracovně-právní poradenství zaměřené
na podporu rodičů při návratu do zaměstnání.

Senioři, cíl 1
V rámci mezigeneračního soužití organizovat:
Předčítání seniorů dětem
Knihovna - PhDr. Jana Vrzalová
.
Babičko, vyprávěj
Knihovna - PhDr. Jana Vrzalová, kronika – Ivanka Plicková
(vzpomínky dříve narozených spoluobčanů, uchovávání tradic, vzájemné poznávání nejmladší a nejstarší
generace v obci jako cesta k toleranci)

Rukodělné hrátky s dědou a babičkou
Komise kultury a školství, senior klub, starostka, PhDr. Věra Novotná, Ivanka Plicková
(děda naučí udělat píšťalku, uplést pomlázku, udělat draka či prak, babička třeba vytvoří loutku z vařečky apod.)

Kdo si hraje, nezlobí
Komise kultury a školství, senior klub, místostarosta, Ivanka Plicková
( jak si hráli děda a babička (polozapomenuté pohybové hry, říkačky, soutěže)

Svět dětí aneb Dědeček šestkař
Komise kultury a školství, základní škola, Ivanka Plicková, PhDr. Věra Novotná, starostka.
(výstava dobových hraček, dětských knih, časopisů, fotografií, školních nástěnných obrazů, vysvědčení apod.
k 110. výročí zavedení povinného známkování ve školách)

