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Úvod 

Návrh implementace opatření v Moravskoslezském kraji (dále „Návrh implementace opatření“) 

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

na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (dále „Projekt“), registrační 

číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233, který je financován z Evropského sociálního fondu 

(dále „ESF“). Návrh implementace opatření v Moravskoslezském kraji (dále „MSK“) vytvořili 

členové regionální platformy spolu se zástupcem celorepublikové platformy a krajskou 

poradkyní projektu Krajská rodinná politika pro Moravskoslezský kraj, a to na základě 

dosavadních aktivit a podkladů. Dokument vznikl v návaznosti na Návrh koncepce rodinné 

politiky pro Moravskoslezský kraj na období 2020–2022,1 v němž byly stanoveny priority 

z oblasti rodinné politiky. V Návrhu implementace opatření jsou blíže rozpracovány dvě 

z těchto priorit. „Podpora rodinného a pracovního života“ a „Podpora rodiny a zdůraznění jejího 

významu“, kdy jsou vedle jednotlivých opatření navrženy i konkrétní aktivity.  

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 Moravskoslezském kraji. Jednotlivá prorodinná opatření může MSK 

využít i po skončení realizace tohoto projektu, jelikož se bude jednat o významný podklad 

v podpoře rodin v kraji.  

Rodinná politika zasahuje do různých oblastí života, jelikož se jedná o politiku průřezovou. 

Tento dokument budou moci využívat představitelé kraje a ostatní aktéři zabývající se 

prorodinnou politikou. Návrh implementace opatření nalezne své uplatnění i po skončení doby 

realizace Projektu, neboť kraj jej bude moci využít jako významný podklad pro další práci 

v oblasti podpory rodin ve svém regionu. 

 

 

 

 
1 Návrh koncepce rodinné politiky pro Moravskoslezský kraj na období 2020-2022 [online]. MSK, 2020 
(cit. 30. 1. 2021). Dostupné z: 
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/Návrhy_koncepcí_/Návrh_koncepce_rodinné_politiky_pro_Morav
skoslezský_kraj_na_období_20202022.pdf 

http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/Návrhy_koncepcí_/Návrh_koncepce_rodinné_politiky_pro_Moravskoslezský_kraj_na_období_20202022.pdf
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/Návrhy_koncepcí_/Návrh_koncepce_rodinné_politiky_pro_Moravskoslezský_kraj_na_období_20202022.pdf
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1. Návaznost na Návrh koncepce RP  

Návrh implementace opatření rozvádí a popisuje priority definované regionální platformou 

projektu Návrh koncepce rodinné politiky pro Moravskoslezský kraj na období 2020–2022.2 

Členem Celorepublikové platformy byly vybrány dvě priority: „Podpora rodinného  

a pracovního života a Podpora hodnoty rodiny a zdůraznění jejího významu“. Jednotlivá 

opatření jsou v dokumentu Návrhu implementace opatření konkrétně rozpracována, a to 

včetně vymezení konkrétních cílů a upřesnění jednotlivých činností k jejich naplnění. Návrh 

implementace opatření 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 Moravskoslezském kraji. 

 

2. Priority rodinné politiky vybrané k bližšímu rozpracování 

Priorita 1: PODPORA RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA  

Opatření 1.1: Podpora zařízení pro děti předškolního a školního věku 

Cíl 1.1: Cílem priority je informovat veřejnost o dětských skupinách, klubech, mateřských 

školách, mikrojeslích a jeslích v MSK. Informovat jaká zařízení se v krajích nacházejí a kde 

tyto předškolní zařízení najít. Dalším cílem priority bude zapojit starší generaci do rodinného 

života. 

Aktivity:  

• Zvyšování informovanosti o možnosti zajištění dětí ve věku do šesti let na webových 

stránkách MSK. 

• Projekt „Počteníčko s babičkou“.3 

Opatření 1.2: Podpora zaměstnavatelů 

Cíl 1.2: Cílem priority je informovat zaměstnavatele o možnostech slaďování rodinného  

a pracovního života a také jak vycházet svým zaměstnancům vstříc. 

 
2 Návrh koncepce rodinné politiky pro Moravskoslezský kraj na období 2020-2022 [online]. MSK, 2020 
(cit. 30. 1. 2021). Dostupné z: 
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/Návrhy_koncepcí_/Návrh_koncepce_rodinné_politiky_pro_Morav
skoslezský_kraj_na_období_20202022.pdf 
3 Hodinový vnuk [online]. 2020 (15. 1. 2021). Dostupné z: 
http://www.hodinovyvnuk.cz/cs/index.php/pages/services 

http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/Návrhy_koncepcí_/Návrh_koncepce_rodinné_politiky_pro_Moravskoslezský_kraj_na_období_20202022.pdf
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/Návrhy_koncepcí_/Návrh_koncepce_rodinné_politiky_pro_Moravskoslezský_kraj_na_období_20202022.pdf
http://www.hodinovyvnuk.cz/cs/index.php/pages/services
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Aktivity:  

• Pořádání workshopů pro zaměstnance a zaměstnavatele.  

• Sdílení příkladů dobré praxe. 

Priorita 2: PODPORA HODNOTY RODINY A ZDŮRAZNĚNÍ JEJÍHO VÝZNAMU  

Cíl 2.1: Cílem priority je podpora koncepčního ukotvení a institucionálního zajištění rodinné 

politiky na úrovni obcí. Moravskoslezský kraj v současné době podporuje tuto oblast 

prostřednictvím dotačního programu Podpořené dotační činnosti (PDČ).4 

Aktivity: 

• Podpora partnerských a rodičovských kompetencí. 

• Podpora harmonizace rodinného a profesního života. 

• Podpora utváření pro-rodinného klimatu. 

• Podpora zdravého životního stylu. 

• Vytváření kvalitních podmínek psychologického poradenství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Dotace – sociální oblast [online]. MSK, 2020 (cit. 30. 1. 2021). c 
Dostupné z: https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=249 
 

https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=249
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3. Návrh implementace vybraných priorit a opatření  

Návrh implementace opatření 

Priorita Podpora rodinného a pracovního života. 

Cíl:  Cíl 1.1. 

Cílem je informovat veřejnost o možnostech zařízení předškolní péče 

(dětské skupiny). Informovat také jaká zařízení se v kraji nacházejí a 

kde tyto předškolní zařízení najít. Důležité je také zapojit starší 

generaci do rodinného života a podpořit rodinné vazby pořádáním 

společenských, volnočasových, kulturních nebo osvětových aktivit. 

Cíl 1.2. 

Z hlediska podpory zaměstnavatelů je cílem předávat myšlenku, jak 

vycházet svým zaměstnancům vstříc v rámci sladění rodinného  

a pracovního života. 

Potřeby, na které cíl 

reaguje 

Potřeby k cíli 1.1.Potřeba nabídnout volbu způsobu péče rodičů  

o děti, dle potřeby a volby péče o děti, možnost vzdělávání, podpora 

sladění profesního života rodičů a potřeb rodiny. 

Potřeby k cíli 1.2. 

Potřeba zvýšení nabídky zkrácených úvazků. Nižší zaměstnanost  

u rodičů mladších dětí je způsobena 3x menší nabídkou zkrácených 

úvazků oproti potřebě matek, které chtějí svůj rodinný a pracovní 

život mít v souladu. Dle výzkumu OECD máme nejvyšší 

zaměstnanost matek dětí od 6 do 14 let, vice má jen Mexiko. 5  

 Implementátor:  Sociální odbor krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Cíl opatření 1.1. a 1.2. Cílem opatření je podpořit zvýšení nabídky částečných úvazků 

(alespoň o 50 %). 

Opatření  Opatření 1.1.  
Podpora zařízení pro děti předškolního a školního věku, rovnocenná 
podpora rodičů pečujících doma. 
Opatření 1.2. 
Podpora zaměstnavatelů. 

Aktivity Odhadované 

náklady 

Zdroje Termín 

Aktivity k opatření 1.1. Podpora zařízení pro děti předškolního a školního věku 

Zvyšování informovanosti o možnosti 

zajištění dětí ve věku do šesti let na 

webových stránkách MSK 

Dle rozpočtu 

kraje 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje 

Dle rozhodnutí 

kraje 

 
5 Národní zpráva o rodině 
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/833915/040804a.pdf/e6ba30f4-b0f5-ea79-42bf-
d3ef9ea85611 
 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/833915/040804a.pdf/e6ba30f4-b0f5-ea79-42bf-d3ef9ea85611
https://www.mpsv.cz/documents/20142/833915/040804a.pdf/e6ba30f4-b0f5-ea79-42bf-d3ef9ea85611
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Projekt „Počteníčko s babičkou“ Dle rozpočtu 

kraje 

 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje 

Dle rozhodnutí 

kraje 

Aktivity k opatření 1.2. Podpora zaměstnavatelů 

Pořádání workshopů pro zaměstnance  

a zaměstnavatele. Minimálně dvakrát do 

roka (jaro/podzim) 

Dle rozpočtu 

kraje 

 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje 

Dle rozhodnutí 

kraje 

Předávání příkladů dobré praxe 

zaměstnavatelům (prostřednictvím 

seminářů, workshopu, pravidelnou 

komunikací mezi dotčenými stranami, 

setkávání u kulatých stolů). 

Dle rozpočtu 

kraje 

 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje 

Dle rozhodnutí 

kraje 

Realizační tým/ skupina Vedení krajského úřadu ve spolupráci s dalšími organizacemi  

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odpovědné osoby dle Organizačního řádu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet podpořených a realizovaných akcí pro rodiny s dětmi 
Zpětná vazba prorodinné návštěvnické veřejnosti 

Předávání příkladů dobré praxe zaměstnavatelům 

Výroční zprávy a 

další statistické 

údaje 

Dle rozhodnutí 

kraje 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty: 

Vedení Moravskoslezského kraje a Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 

Pojmenování možného rizika: Návrh řešení pravděpodobného rizika: 

Nedostatek finančních prostředků  

 

Nedostatečné personální zabezpečení 

Dle rozpočtu kraje, možnost využití dotačních 

titulů 

Posílení personálních zdrojů 

 

Návrh implementace opatření 

Priorita Podpora hodnoty rodiny a zdůraznění jejího významu. 

Cíl:  Cílem priority je podpora koncepčního ukotvení a institucionálního 

zajištění rodinné politiky na úrovni obcí. 

Potřeby, na které cíl 

reaguje 

Potřeba vyzdvihnout přínosy fungujících rodin. Přínosy fungujících 

rodin nejsou nijak vyzdvihovány, přitom jsou tvůrci lidského kapitálu, 

vytvářejí bezpečný prostor pro děti a seniory. Jsou schopny řešit 

většinu životních situací vlastními silami a prostředky. Rodina je pro 

stát velkým přínosem po všech stránkách a nejstabilnějším 

prostorem pro výchovu dětí. Ve fungující rodině dostávají děti 

všechny potřebné dovednosti pro svůj dospělý, samostatný život.  

Implementátor:  Sociální odbor krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Cíl opatření Cílem je zvýšit mezigenerační soudržnost, posílit rodinné vztahy  

i vazby ke kraji, podpořit život rodin v jejich přirozeném prostředí, 
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podpořit programy ke zvýšení partnerských kompetencí a dovedností 

pro kvalitní vztah. 

Opatření Na podporu hodnoty rodiny v rámci RP zřídit pracovní pozici, či určit 

pracovníka, který se bude zabývat návrhy občanů ke zlepšení kvality 

života v jejich bydlišti. V obecních, městských a krajských tištěných 

médiích zřídit rubriku pro rodiny a RP, kde se budou opatření 

pravidelně zveřejňovat a žádat občany o názory, jak se jim v jejich 

bydlišti líbí, co by uvítali. V rámci dotační politiky měst a krajů se více 

zaměřit na programy podporující měkké dovednosti a vzdělávání ke 

vztahům a navýšit finanční prostředky nikoli procentuálně, ale 

násobně. 

Aktivity Odhadované 

náklady 

Zdroje Termín 

Podpora partnerských a rodičovských 

kompetencí. (Na podporu partnerských 

kompetencí lze pořádat jednotlivé 

přednášky, workshopy, vzdělávací a 

pobytové kurzy, rodinné konzultace a 

mediace apod.) 

Dle rozpočtu 

kraje 

 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje 

 

Dle rozhodnutí 

kraje 

Podpora harmonizace rodinného a 

profesního života.  

(Snaha šířit příklady dobré praxe např. těch 

zaměstnavatelů, kteří nabízejí nejrůznější 

formy flexibilních úvazků, zkrácené úvazky 

apod.). 

Dle rozpočtu 

kraje 

 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje 

Dle rozhodnutí 

kraje 

Podpora utváření pro-rodinného klimatu 

(Podpora např. neziskových organizací, 

které realizují pro-rodinné aktivity). 

Dle rozpočtu 

kraje 

 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje 

Dle rozhodnutí 

kraje 

Podpora zdravého životního stylu  

(Pohyb prospívá v každém věku, a proto je 

důležité přispívat na sportovní aktivity 

dětem i dospělým v podobě např. sportovní 

odpoledne pro rodiče s dětmi v jejich 

oblíbených rodinných a dětských centrech, 

příspěvek na vstupné pro rodiče s dětmi na 

sportoviště v podobě rodinných slev na 

vstupenku). 

Dle rozpočtu 

kraje 

 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje 

Dle rozhodnutí 

kraje 

Realizační tým/ skupina Vedení krajského úřadu ve spolupráci s dalšími organizacemi 

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odpovědné osoby dle Organizačního řádu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
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Počet podpořených a realizovaných akcí pro rodiny 
s dětmi (zvyšování rodičovských kompetencí např. kurzy 
efektivního rodičovství 9 lekcí po čtyřech hodinách) 
Zpětná vazba návštěvnické veřejnosti po zrealizovaných 

akcích pro rodinu 

Výroční zprávy a 

možné další 

statistické údaje 

Dle rozhodnutí 

kraje 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty: 

Vedení Moravskoslezského kraje a Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 

Pojmenování možného rizika: Návrh řešení pravděpodobného rizika: 

Nedostatek finančních prostředků  

Nedostatečné personální zabezpečení 

Dle rozpočtu kraje, možnost využití dotačních 

titulů 

Posílení personálních zdrojů 
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Závěr 

Rodinná politika zasahuje téměř do všech oblastí života člověka. Souvisí s bytovou politikou, 

zdravotnictvím, školstvím, s politikou zaměstnanosti či dopravou. Moravskoslezský kraj 

v současné době rozvíjí rodinnou politiku na vysoké úrovni a dokument Návrh Implementace 

opatření doporučuje, jak tuto problematiku ještě více rozvíjet a jak fungující projekty podpořit. 

Návrh implementace má sloužit jako metodická podpora při realizaci jednotlivých navržených 

opatření a aktivit, včetně popisu jejich realizace. Předkládaný dokument „Návrh implementace 

opatření v Moravskoslezském kraji“ dále rozpracovává opatření definovaná v „Návrhu 

koncepce rodinné politiky pro Moravskoslezský kraj“ a podává návod na implementaci daných 

opatření spolu s popisem indikátorů, výstupů a reaguje na možná rizika při jejich realizaci. 
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