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Návrh implementace opatření v Jihomoravském kraji 

 

Úvod 

Návrh implementace opatření v Jihomoravském kraji (dále jen „Návrh implementace opatření“) 

vznikl v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) „Koordinace 

opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (dále jen „Projekt 

Krajská rodinná politika“), registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233, který je 

financován z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) a navazuje na dokument Návrh 

opatření a aktivit do připravované Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 

Jihomoravského kraje 2020–20301 (dále jen „Návrh opatření a aktivit do Koncepce RP JMK“). 

Dokument Návrh implementace opatření má sloužit jako metodická podpora MPSV při 

zpracovávání návazných akčních plánů k realizaci jednotlivých navržených opatření či aktivit 

z oblasti rodinné politiky v Jihomoravském kraji. Z Návrhu opatření a aktivit do Koncepce RP 

JMK byla, pro zpracování Návrhu implementace opatření a v souladu se schválenou Koncepcí 

rodinné politiky pro všechny generace Jihomoravského kraje 2020–20302, vybrána priorita  

č. 3 „Stabilita rodiny a mezigeneračních vztahů“ a jako vhodné opatření k implementaci z této 

priority je níže rozpracováno opatření „Příprava k partnerství a aktivnímu rodičovství“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 MPSV. Návrh opatření a aktivit do připravované Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 
Jihomoravského kraje 2020-2030. 2020. [online]. Dostupné z: 
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_opat%C5%99en
%C3%AD_Koncepce_RP_JMK.pdf  
2 Jihomoravský kraj. Koncepce rodinné politiky pro všechny generace Jihomoravského kraje 2020–2030. 2020. 
[online]. Dostupné z: 
https://www.rodinnapolitika.cz/webfiles/soubory/koncepce_rp_jmk_2020_2030_zmenseno.pdf 

http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_opat%C5%99en%C3%AD_Koncepce_RP_JMK.pdf
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_opat%C5%99en%C3%AD_Koncepce_RP_JMK.pdf
https://www.rodinnapolitika.cz/webfiles/soubory/koncepce_rp_jmk_2020_2030_zmenseno.pdf
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Návaznost na Návrh opatření a aktivit do Koncepce rodinné politiky 

pro všechny generace v Jihomoravském kraji 2020–2030 

 

Návrh implementace opatření je navazující dokument na již zpracovaný Návrh opatření  

a aktivit do připravované Koncepce rodinné politiky pro všechny generace Jihomoravského 

kraje 2020–2030, ve kterém byla rozdělena opatření pro všechny typy rodin s dětmi a opatření 

pro rodiny specifické. V samostatné kapitole pak byly zpracovány návrhy možností realizace 

rodinné politiky v JMK, jejichž případná realizace může přispět k lepšímu fungování rodinné 

politiky na území kraje. 

Dokumenty Návrh opatření a aktivit do Koncepce RP JMK a Návrh implementace opatření 

jsou předkládána pouze jako doporučení, neboť realizace rodinné politiky je výhradně 

v samostatné působnosti kraje, a je tedy na zástupcích samosprávy zvážit možnosti a priority, 

která z navržených opatření budou vhodná k realizaci v Jihomoravském kraji. 

 

Přehled jednotlivých opatření a aktivit Návrhu opatření a aktivit do 

Koncepce RP JMK 

 

1 Opatření v oblasti podpory rodin ve všech životních fázích  

1.1. Opatření pro všechny druhy rodin 

 

• Podpora partnerských kompetencí, příprava k partnerství a aktivnímu rodičovství 

• Ocenění přínosu a hodnoty rodiny v dnešní společnosti 

• Posilování mezigeneračních vztahů a dobrovolnictví, podpora komunitního života rodin 

• Opatření v oblasti slaďování profesního a rodinného života 

• Dostupné bydlení 

1.2. Opatření pro specifické rodiny 
 

• Patchworkové rodiny 

• Rodiny sólo rodičů  

• Rodiny s ovdovělým rodičem 

• Pěstounské rodiny a rodiny s osvojeným dítětem 

• Duhové rodiny 

• Rodiny s patologií 
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2 Možnosti realizace rodinné politiky v Jihomoravském kraji 
 

1. Konkrétní opatření v rámci krajského úřadu a jím zřízených organizací např.: 

• Zřízení mikrojeslí či dětských skupin. 

• Úprava pracovní doby, s využitím zkrácených úvazků pro rodiče malých dětí. 

• Umožnění částečné práce z domova (homeworking). 

• Zajištění míst na dětských táborech pro děti zaměstnanců ve spolupráci  

s některou organizací pořádající dětskou letní rekreaci. 

• Zřízení dětských koutků pro klienty s dětmi. 

• Zajištění hlídání dětí při jednáních zastupitelstva a orgánů kraje pro zastupitele – 

rodiče malých dětí. 

• Zařazení rodinné politiky jako stálého bodu jednání koordinátorů KPSS3. 

• Vydání metodiky pro tvorbu koncepcí rodinné politiky v obcích. 

 

2. Osvětová a informační činnost či lokální osvětové kampaně na následující témata: 

• Prevence sociálních patologií ohrožujících rodinu (domácí násilí, alkoholismus 

v rodině, patologické hráčství). 

• Duhové rodiny. 

• Patchworkové rodiny. 

• Mezigenerační soužití. 

• Dobrovolnictví. 

• Neformálně pečující osoby. 

 

3. Zřízení a administrace dotačních titulů zaměřených na následující prioritní oblasti: 

• Vzdělávání, konzultace a podpora ohrožených rodin. 

• Pořádání edukačních programů pro ohrožené rodiny. 

• Činnost občanských a rodinných poraden. 

• Podpora NNO pracujících se sólo rodiči, rodiči ovdovělými, pěstounskými  

a osvojitelskými rodinami. 

• Provoz klubů, mimoškolních aktivit neziskovými organizacemi. 

• Organizace kampaní, konferencí ke klíčovým tématům. 

• Podpora neziskových organizací zajišťujících program pro děti v době prázdnin. 

 

 
3 KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb 
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Pomocné tabulky pro tvorbu dokumentu v rámci           

implementační fáze rodinné politiky 
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4 Jihomoravský kraj. Koncepce rodinné politiky pro všechny generace Jihomoravského kraje 2020-2030. 2020. 
[online]. Dostupné z: 
https://www.rodinnapolitika.cz/webfiles/soubory/koncepce_rp_jmk_2020_2030_zmenseno.pdf  

Návrh implementace opatření  

Priorita/Pilíř: Stabilita rodiny a mezigeneračních vztahů 

Cíl:  

Podpora autonomie rodin založených na stabilních, 
celoživotních a mezigeneračních vztazích včetně 
neformální péče.  
Cílem je ocenění významu stabilních rodin a vytvoření 
podmínek pro výkon jejich přirozených funkcí s ohledem 
na zachování její vlastní autonomie. Priorita zahrnuje 
podporu rozvoje rodičovských, partnerských a 
mezigeneračních vztahů.4 

Potřeby, na které cíl reaguje 
Potřeba zvýšení povědomosti mladých lidí, partnerů a 
rodičů o hodnotě rodiny a přijmutí odpovědnosti za její 
stabilitu a funkčnost. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí, odbor školství 

Opatření Příprava k partnerství a aktivnímu rodičovství 

Aktivity 
Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

1. Podpora realizace besed se 
středoškoláky na téma 
partnerských a rodičovských 
kompetencí (ve školách, v 
zájmových organizacích, SVČ, ve 
farnostech atd.) 

Dle 
schváleného 
rozpočtu 
Jihomoravského 
kraje 

 

Rozpočet 
Jihomoravského 
kraje 

Každoročně 
 

V průběhu 
platnosti 
Koncepce RP 
JMK 

2. Podpora realizace 
vzdělávacích programů pro 
partnery připravující se na 
rodičovskou roli (např. 
v rodinných a mateřských centrech, 
v centrech pro rodinu atd.) 

V souladu 
s vyhlášeným 
dotačním 
programem pro 
nestátní 
neziskové 
organizace 

Rozpočet 
Jihomoravského 
kraje 

Každoročně 
 

V průběhu 
platnosti 
Koncepce RP 
JMK 

3. Podpora realizace 
podpůrných programů a 
seminářů pro rodiče s dětmi 
s výchovnými problémy (např. 
v rodinných a mateřských centrech, 
v centrech pro rodinu, poradnách 
atd.) 

V souladu 
s vyhlášeným 
dotačním 
programem pro 
nestátní 
neziskové 
organizace 

Rozpočet 
Jihomoravského 
kraje 

Každoročně 
 

V průběhu 
platnosti 
Koncepce RP 
JMK 

4. Zpracování metodiky pro 

realizaci vzdělávacích programů 

Dle 
schváleného 
rozpočtu 
Jihomoravského 
kraje 

Rozpočet 
Jihomoravského 
kraje 

2021 

Realizační tým / skupina Odbor sociálních věcí, odbor školství 

https://www.rodinnapolitika.cz/webfiles/soubory/koncepce_rp_jmk_2020_2030_zmenseno.pdf
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Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina 
Odpovědné osoby dle Organizačního řádu Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Aktivity 1.– 3.  

Počet podpořených projektů nestátních neziskových 
organizací, předložených v rámci dotačního titulu.  

 

Počet realizovaných besed se středoškoláky 

 

Aktivita 4.  

Zpracování metodiky pro vzdělávací programy 

Aktivity 1.– 3.  

Schválení dotačního 
programu 

 

Zpracování 
evaluační zprávy 

 

Aktivita 4. 

Zpracování metodiky 

Aktivity 1.– 3.  

Průběžné 
plnění  

 

 

 

 

Aktivita 4. 

2021 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty 

Vedení Jihomoravského kraje a Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Nedostatek finančních prostředků 

Nedostatečné personální 
zabezpečení odpovědných odborů  

Hledání zdrojů financování z rozpočtu kraje, z vypsaných 
národních dotačních programů, příp. z fondů EU 

Posílení personálních zdrojů 
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Závěr 
 

Jihomoravský kraj považuje rodinu za významnou hodnotu pro stabilitu a další rozvoj regionu, 

proto již dlouhodobě a systematicky rozvíjí rodinnou politiku v rámci svého území a realizuje 

řadu aktivit na podporu rodin. Hlavním cílem rodinné politiky v kraji je vytvářet vhodné 

podmínky pro rodiny, aniž by bylo zasahováno do samotného fungování rodiny a všichni její 

členové tak měli svobodnou volbu při naplňování svých životních strategií.  

Dokument Návrh implementace opatření má za cíl na příkladu rozpracovaného opatření 

„Příprava k partnerství a aktivnímu rodičovství“ navrhnout možnosti aktivit, které by mohly být 

v rámci tohoto opatření realizovány tak, aby podporou rozvoje rodičovských, partnerských  

a mezigeneračních vztahů bylo možné přispět ke stabilitě rodin v Jihomoravském kraji.  

Návrh je předkládán pouze jako doporučení, neboť realizace rodinné politiky je výhradně 

v samostatné působnosti kraje, a je tedy na zástupcích samosprávy zvážit možnosti a priority, 

která z navržených opatření budou vhodná k realizaci v Jihomoravském kraji.  
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