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Koncepce rodinné politiky Prahy 13 – práce se strategií 

 

Městská část Praha 13 

 

 

Hlavní přínos:  

• koncepční ukotvení rodinné politiky 

• vytvoření pozice koordinátora rodinné politiky 

 

Koncepce rodinné politiky Prahy 131 byla schválena v roce 2018 pro období 2018–2024. 

Externím zpracovatelem byl PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. pod odbornou 

garancí PhDr. Ing. Marie Oujezdské z Národního centra pro rodinu. Na tvorbě se kromě 

zpracovatelského týmu podílela také tříčlenná řídící skupina a pracovní skupina složená z 16 

lidí napříč radnicí a klíčovými aktéry místní rodinné politiky z nestátních neziskových 

organizací a příspěvkových organizací. K tvorbě projektu byla přizvána také metodička pro hl. 

město Prahu ze systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Podpora 

implementace dětských skupin.  

Při tvorbě koncepce se do jisté míry vycházelo z metodického doporučení MPSV Rodinná 

politika na úrovni krajů a obcí (2008) a z Koncepce rodinné politiky (MPSV, 2017). Zároveň 

bylo potřeba zohlednit i některé další strategické a koncepční dokumenty hl. města Prahy 

a městské části. 

Součástí finální verze Koncepce rodinné politiky Prahy 13 je i akční plán na období 2018–2020, 

který umožňuje realizaci některých konkrétních opatření a aktivit, zejména těch, které jsou již 

ukotveny v rozpočtu městské části prostřednictvím jednotlivých odborů, popřípadě projektů. 

Z uvedené koncepce vyplynula potřeba vytvoření pracovní pozice koordinátora rodinné 

politiky ve výši 0,5 úvazku zařazeného do odboru sociální péče. Plnění akčního plánu je 

koordinátorem každoročně vyhodnocováno a projednáno v užším koordinačním týmu. Městská 

část zpracovala vyhodnocení celého tříletého období, které zahrnovalo zhruba 50 prorodinných 

aktivit na jejím území.  

Vyhodnocení akčního plánu za uplynulé tři roky umožní nově nastavit akční plán pro další 

období. Dále bude potřeba zohlednit již plně realizované aktivity a aktivity plněné částečně, 

popř. se opakující. Stejně tak budou zohledněny další plánované aktivity, které se v mezidobí 

utvořily v rámci radnice, nebo u místních aktérů lokální rodinné politiky. 

 
1 Městská část Praha 13 Mgr. Blanka Vildová, vedoucí Odboru sociální péče, tel. 235 011 450; 

vildovab@praha13.cz; Bc. Petr Syrový, vedoucí odd. prevence a rozvoje soc. služeb, tel. 235 011 453; 

syrovyp@praha13.cz; Mgr. Jan Morčuš, koordinátor rodinné politiky, tel. 235 011 458; morcusj@praha13.cz 
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Koncepce městské části Praha 13 je představována průběžně jako příklad dobré praxe na celém 

území Prahy. Mimo jiné byla představena na kulatém stole, který uspořádala krajská poradkyně 

projektu MPSV Krajská rodinná politika dne 9. 4. 2019 v Gymnáziu na Zatlance v Praze 5.  
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