
Chceme, aby Zlín byl bezpečným domovem pro všechny gene-
race. Domovem pro plnohodnotný a zdravý rozvoj našich dětí. 
Domovem s dostatečnými možnostmi práce, bydlení a služeb, 
a to především pro rodiny. I domovem s možnostmi potřebné po-
moci a péče pro ty, kteří to potřebují. Jednoduše tím pravým mís-
tem pro život.

Kvalitní vzdělávání našich dětí je naprostým základem. Chceme 
se nadále podílet na rozvoji školských zařízení a poskytovat jim 
nejvyšší možnou podporu. Projekty modernizace školních budov 
a vybavení budou vždy naší prioritou.

Dostatečné kapacity tříd ve školách i školkách chceme fl exibilně 
a včas připravovat podle porodnosti. Zaměříme se i na primární 
prevenci ve školách, čímž chceme předcházet nepříznivým a pro-
blémovým jevům. K tomuto může významně pomoci zřízení pozic 
sociálního pedagoga.

Zajistíme vždy dostatečný objem fi nancí ve fondu prorodinných 
aktivit. Každá smysluplná činnost pro rodiče a děti má naši jed-
noznačnou podporu. Zvýšíme fi nanční příspěvky pro příměstské 
a pobytové tábory.

Tam, kde je náš domov, chceme i bezpečí. 
Budeme klást důraz na prevenci kriminality i dalších nebez-

pečných jevů ve společnosti. Zaměříme se na nejproblematičtější 
oblasti v našem městě, jako je například bezdomovectví či hazard.

Budeme i nadále dbát na maximální připravenost města pro kri-
zové situace. Chceme kompetentní městskou policii, která bude 
lidem nápomocná. Naši podporu mají samozřejmě i dobrovolní 
hasiči i další složky záchranného systému.

Budeme se aktivně podílet na řešení problému horší dostupnosti 
některých základních služeb, jako jsou například zubní a praktičtí 
lékaři a další služby.

Chceme i nadále rozvíjet komplexní rozsah služeb sociální péče 
na území města. Ať chceme, nebo ne, naše společnost stárne 
a město Zlín musí umět i na tento vývoj reagovat. Jsme připraveni 
navyšovat objem fi nancí v sociálním fondu podle objektivních po-
třeb poskytovatelů všech služeb.

Zvláštní pozornost budeme věnovat rozvoji terénních služeb (tzv. 
domácí péče). Chceme taktéž pomoci doplnit nedostatečné ka-
pacity odlehčovacích pobytových služeb. Připravíme a zavedeme 
službu Senior Taxi.

PROGRAM

1. DOMOV PRO VŠECHNY GENERACE

SPOLEČNĚ

PRO ZLÍN

NÁŠ DOMOV, NAŠE SRDCOVKA

700 LET ŽIVOTA MĚSTA ZLÍN. OD MALÉ OSADY NA ŘECE DŘEVNICI, PŘES 

DROBNÉ MĚSTEČKO, BAŤOVU PRŮMYSLOVOU REVOLUCI, AŽ PO DNEŠNÍ 

UNIVERZITNÍ A KRAJSKÉ MĚSTO. SEDM STOLETÍ HISTORIE. ŘÍKÁ SE, ŽE 

7 JE ŠŤASTNÉ ČÍSLO. PŘINÁŠÍME TEDY 7 TÉMAT PRO ZLÍN. PRO NÁŠ DOMOV.


