
Program Strany zelených s podporou nezávislých kandidátů
pro volby do zastupitelstva městské části Brno Židenice 2014 

Školství a podpora rodin s d ětmi  

V Židenicích přibývá rodin s dětmi, ale nepřibývá zde míst, kde s dětmi trávit volný
čas. To chceme změnit. Rádi bychom k tomu využili místa, která jsou majetkem
městské části. Chceme změnit fungování Dělnického domu i společenského centra
Karas. Chceme ale také podporovat instituce mimoškolního vzdělávání a alternativní
způsoby vzdělávání jako jsou Montessori a Waldorf.  
1. Zasadíme se o převedení přírodovědné stanice Kamenačky do financování

městské části a o výstavbu nové budovy pro tyto účely. Věříme, že tato instituce
se již dávno stala nedílnou součástí Židenic a zaslouží si existovat dále.
Ekologická výchova je v Brně velmi žádaná, potřebná a zároveň nedostatečně
zastoupená. Přírodovědná stanice Kamenačky tuto výsadu nabízí a my o ni
nechceme nejen Židenické děti připravit. 

2. Chceme aby součástí provozu společenského centra Karas byl program pro děti.
Například cvičení s malými dětmi nebo nedělní pohádky. Toto místo by se mělo
stát prostorem pro upevňování rodinných a přátelských vztahů mezi občany
Židenic a jejich dětmi. 

3. Prosadíme takový program společenského centra Karas, který bude propojovat
komunitu, zejména seniory a malé děti. Toto by mohl umožnit projekt hlídání dětí
proškolenými seniory. 

4. Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže, například Skautské či Sokolské
oddíly a organizace. Budeme prosazovat vznik portálu v rámci místního
informačního systému MIS, poskytujícího aktuální přehled aktivit pro rodiny s
dětmi, jako jsou kroužky, kurzy a akce volnočasových sdružení, neziskových
organizací a škol v Židenicích. 

5. Budeme podporovat kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních. 

6. Zajistíme vytvoření dětských koutků, míst na přebalování a kojení v budovách
veřejných institucí a dalších obecních zařízení. Dělnický dům je jedno z těchto
míst. Rádi bychom v některých jeho částech prosadily nekuřácký prostor, aby se
tak stal přístupnějším pro děti například v zimním období. 


