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Úvod 
Návrh implementace opatření na využití dobrovolnictví pro podporu vybraných cílů koncepce 

rodinné politiky v Olomouckém kraji (dále jen „Návrh implementace“) 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 Využití 

dobrovolnictví pro podporu vybraných cílů koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji - 

Návrh rozšíření koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji.1 

Dokument obsahuje návrhy implementace opatření, jež by mohly vést k efektivnějšímu 

naplňování priorit z Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019–2022, která 

je v tomto kraji již zpracovaná a na niž oba dokumenty navazují. Návrh implementace vznikl 

na základě konzultací se zástupcem celorepublikové platformy a členy regionální platformy, 

přičemž je v něm rozpracováno sedm opatření z dokumentu Využití dobrovolnictví pro 

podporu vybraných cílů koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji – Návrh rozšíření 

koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji.  

Dokument Návrh implementace může sloužit jako podpora MPSV při zpracovávání návazných 

akčních plánů k realizaci jednotlivých navržených opatření či aktivit z oblasti rodinné politiky 

v rámci Olomouckého kraje a také jako inspirační zdroj pro ostatní kraje v tom, jak v rámci 

oblasti prorodinných aktivit využívat i jiná témata, například dobrovolnictví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Využití dobrovolnictví pro podporu vybraných cílů koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji. 
Návrh rozšíření koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji. [Online]. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné 
z:http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf  

http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf
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1 Návaznost na dokument Koncepce rodinné politiky Olomouckého 
kraje na období 2019–20222 

V rámci koncepce rodinné politiky jsou definovány některé priority a cíle, které jsou přímým 

inspiračním zdrojem níže navržených opatření a aktivit. Aby byla zřejmá návaznost opatření 

rozšiřujících rodinnou politiku o prvek dobrovolnictví, představuje tato kapitola vazbu mezi 

hlavními prioritami v této oblasti v Olomouckém kraji a našimi konkrétními návrhy opatření. 

Priorita č. 1 Institucionální a koncepční zajištění rodinné politiky na krajské a obecní 
úrovni, která se svými dílčími cíli: věnovat pozornost rodinné politice na obecní úrovni s cílem 

rozvíjet zde prostředí a klima přívětivé rodině a podporovat provázanost všech aktérů  

a probudit zájem obcí a občanů o život rodin v obci a aktivizovat je, aby společným úsilím  

a vzájemnou komunikací utvářeli prostředí, ve kterém se žije dobře všem obyvatelům napříč 

generacemi tvoří ideový základ pro myšlenku podpory dobrovolnictví ve strategických 

dokumentech kraje. Priorita č. 2 Podpora vytváření vhodných podmínek pro fungování 
rodin a spoluvytváření prostředí přátelského rodině obsahuje opatření zaměřená na slevy 

pro rodiny s dětmi, rozvoj specifické infrastruktury a snahu akcentovat bezbariérovost pro 

všechny skupiny obyvatelstva. Její cíle jsou realizovány formou nepřímé finanční podpory. 

Tato priorita tak tvoří spíše rámcový inspirační zdroj pro financování jinde uváděných opatření.    

Priorita č. 3 Podpora slučitelnosti rodiny a zaměstnání je přímo spjatá s opatřením podpory 

dobrovolnictví v mateřských a rodinných centrech, neboť jedním z jejich cílů je podpořit služby 

napomáhající sladit pracovní a rodinný život. Priorita rodinné politiky č. 4 Podpora služeb pro 
rodiny se odráží v opatření zahrnujícím vznik krajského dobrovolnického centra. Priorita č. 5 

Podpora mezigeneračních vztahů je zaměřena na podporu mezigeneračních vztahů, pro 

které je přirozeným místem vzniku rodina, tak aby se snížilo odloučení a izolace generací, 

oslabení mezigeneračních kontaktů, vztahů a vazeb uvnitř i vně rodiny, a je tedy spjatá 

s opatřeními na podporu rodinného dobrovolnictví a s výchovou k dobrovolnictví a podporou 

zapojení žáků a studentů do dobrovolnictví v sociálních službách pro seniory. Poslední priorita 

č. 6, Informovanost veřejnosti a médií, koresponduje s opatřením na podporu propagace 

dobrovolnictví, neboť cílem této priority je, aby všichni občané kraje byli dostatečně 

informováni o aktivitách kraje a dalších subjektů na podporu rodiny.  

  

                                                 
2 Srov. Olomoucký kraj. Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019–2022. [Online]. 
[cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: 
https://www.rodinajeok.cz/webfiles/koncepce_rodinn_e_politiky_ok_na_obdob_i.pdf.   

https://www.rodinajeok.cz/webfiles/koncepce_rodinn_e_politiky_ok_na_obdob_i.pdf
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2 Návaznost na dokument Využití dobrovolnictví pro podporu vybraných 
cílů koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji – Návrh rozšíření 
koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji3   

 

V dokumentu Využití dobrovolnictví pro podporu vybraných cílů koncepce rodinné politiky  

v Olomouckém kraji – Návrh rozšíření koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji4 byla 

identifikována doporučení, jejichž cílem bylo naplnění vize podpory dobrovolnictví a jeho 

managementu při realizaci opatření na podporu rodin v rámci Olomouckého kraje.  

Dokumenty Využití dobrovolnictví pro podporu vybraných cílů koncepce rodinné politiky  

v Olomouckém kraji – Návrh rozšíření koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji a na něj 

navazující dokument Návrh implementace, který transformuje vybrané návrhy do konkrétních 

opatření, jsou předkládány jen jako doporučení, neboť realizace politiky dobrovolnictví 

v návaznosti na rodinnou politiku je výhradně v samostatné působnosti kraje, a je tedy na 

zástupcích samosprávy zvážit možnosti a priority, které z navržených opatření budou vhodná 

pro realizaci v rámci Olomouckého kraje. 

Priority5 rozšiřující koncepci rodinné politiky skrze využití dobrovolnictví (navazující na 
priority Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019–2022)6 

 

1. Podpora opatření rodinné politiky kraje dobrovolnickými aktivitami občanů. 

2. Zajištění podpory dobrovolnickým aktivitám zaměřeným na rodinu a všechny její členy. 

3. Podpora rozvoje mezigeneračního soužití v rámci Olomouckého kraje. 

4. Zvýšení informovanosti občanů o možnostech dobrovolnictví pro rodiny v Olomouckém 

kraji. 

5. Zvýšení efektivity práce s dobrovolníky působícími v oblastech podporujících rodiny 

v Olomouckém kraji.  

6. Podpora spolupráce Univerzity Palackého v Olomouci a Olomouckého kraje při 

propagaci a zkvalitňování dobrovolnické práce a managementu dobrovolnických 

příležitostí v oblasti pomoci rodinám. 
 

                                                 
3 Využití dobrovolnictví pro podporu vybraných cílů koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji. 
Návrh rozšíření koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji. [Online]. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné 
z:http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf 
4 Ibid. 
5 V současnosti se však jedná spíše o doporučení, protože jako priority zatím nebyly krajem schváleny 
6 Využití dobrovolnictví pro podporu vybraných cílů koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji. 
Návrh rozšíření koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji. [Online]. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné 
z:http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf (str. 
37) 

http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf
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Níže jsou pak uvedena opatření, která mohou dle členů regionální platformy a zástupce 

celorepublikové platformy Olomouckého kraje pomoci k naplňování priorit rodinné politiky kraje 

(viz kapitola 1), a to skrze podporu dobrovolnictví, které tvoří velmi důležitou,  

a v současné době i do popředí vystupující, součást dobře fungující občanské společnosti7.  

• Podpora dobrovolnictví ve strategických dokumentech Olomouckého kraje. 

• Vznik krajského dobrovolnického centra.  

• Podpora propagace dobrovolnictví. 

• Podpora dobrovolnictví v mateřských a rodinných centrech. 

• Podpora rodinného dobrovolnictví.  

• Zapojení žáků a studentů do dobrovolnictví v sociálních službách. 

• Výchova k dobrovolnictví. 

 

 

  

                                                 
7 Srov. Využití dobrovolnictví pro podporu vybraných cílů koncepce rodinné politiky v Olomouckém 
kraji. Návrh rozšíření koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji. [Online]. [cit. 2. 2. 2021]. 
Dostupné 
z:http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf 
(str.38-41) 

http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf
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3 Návrhy implementace jednotlivých opatření podpory rodinné politiky 

skrze podporu dobrovolnictví8 
 

V následující kapitole budou uvedeny cíle opatření, které mohou pomoci k lepšímu 
porozumění a upřesnění jednotlivých návrhů.  

Podpora dobrovolnictví ve strategických dokumentech Olomouckého kraje – cílem 

tohoto opatření je sjednotit a tím také zefektivnit podporu dobrovolnictví na úrovni kraje. V první 

fázi bude cílem zohlednit dobrovolnictví ve všech relevantních strategických dokumentech 

kraje s cílem následně podpořit vznik samostatného strategického dokumentu zaměřeného na 

podporu dobrovolnictví – např. Koncepce dobrovolnictví Olomouckého kraje.  

Vznik krajského dobrovolnického centra – cílem opatření je podpora vzniku krajského 

dobrovolnického centra, které bude mít za cíl podporovat efektivní management dobrovolnictví 

v kraji. 

Podpora propagace dobrovolnictví – cílem tohoto opatření je medializace a podpora 

propagace dobrovolnictví a dobrovolnických příležitostí v oblasti pomoci rodinám a všem jejím 

členům.  

Podpora dobrovolnictví v mateřských a rodinných centrech – cílem opatření je zajistit 

finanční a propagační podporu dobrovolnictví v mateřských a rodinných centrech. 

Podpora rodinného dobrovolnictví – cílem je podpora organizací vytvářejících příležitosti 

pro zapojení rodin do dobrovolnických aktivit (2 a více generací).  

Výchova k dobrovolnictví a podpora zapojení žáků a studentů do dobrovolnictví 
v sociálních službách – cílem je podpora spolupráce se základními, středními a vysokými 

školami při výchově k dobrovolnictví, která si klade za cíl zvýšit počty žáků a studentů 

zapojených do dobrovolnických aktivit zejména v sociálních službách zaměřených na seniory. 

Dále pak podpora vytváření Service learningových projektů na základních a středních školách 

ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Univerzity Palackého. 

 

 

 

                                                 
8 Využití dobrovolnictví pro podporu vybraných cílů koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji. 
Návrh rozšíření koncepce rodinné politiky v Olomouckém kraji. [Online]. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné 
z:http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf 
(str.37-41) 

http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf
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Návrh implementace opatření  

Priorita/Pilíř: 
Zajištění podpory dobrovolnickým aktivitám 
zaměřeným na rodinu a všechny její členy. 

Cíl:  
Cílem je podpořit občany Olomouckého kraje 

v dobrovolnictví, a to včetně koncepční a strategické 

podpory dobrovolnictví ze strany kraje.  

Potřeby, na které cíl reaguje 

Sjednocení a tím i zefektivnění podpory dobrovolnictví, 

které může být aktivizačním prvkem pro zapojení do 

činností přispívajících k utváření prostředí přívětivého pro 

všechny generace. 

Implementátor:  Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor sociálních věcí 

Opatření 
Podpora dobrovolnictví ve strategických 
dokumentech Olomouckého kraje 

Aktivity 
Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

1. Identifikace strategických 

dokumentů Olomouckého kraje 

umožňujících implementaci 

dobrovolnictví 

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 
12/2021 

2. Implementace dobrovolnictví 

do strategických dokumentů 

Olomouckého kraje (tak jak je tomu 

například ve 

strategickém dokumentu k rozvoji 

sociálních služeb)9 

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 

 

Dle termínů 

pro aktualizaci 

jednotlivých 

strategických 

dokumentů 

3. Vznik strategického dokumentu 

– KONCEPCE DOBROVOLNICTVÍ 

OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 

Na konci 

platnosti 

Koncepce 

rodinné politiky 

Olomouckého 

kraje 2019–

202210 

Realizační tým / skupina Odbor sociálních věcí 

Nastavení procesu kontroly 
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9 Olomoucký kraj. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji.pro roky 2021-
2023. [Online]. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: http://www.olkraj.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-
sluzeb-v-olomouckem-kraji-pro-roky-2021-2023-cl-4766.html 
10 Olomoucký kraj. Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019–2022. [Online]. 
[cit.2.6.2020]. Dostupné z: 
https://www.rodinajeok.cz/webfiles/koncepce_rodinn_e_politiky_ok_na_obdob_i.pdf  

Kontrolní skupina 
Osoby odpovědné za finalizaci identifikovaných 

strategických dokumentů kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Seznam vhodných strategických dokumentů pro 

implementaci dobrovolnictví 

Seznam 

strategických 

dokumentů  

2021 

Strategické dokumenty obsahující propojení s 

dobrovolnictvím (minimálně 2) 

Strategické 

dokumenty 

obsahující propojení 

s dobrovolnictvím 

Průběžně dle 

termínů 

aktualizací 

těchto 

dokumentů 

Vypracovaná Koncepce dobrovolnictví pro 
Olomoucký kraj 

Koncepce 

dobrovolnictví pro 

Olomoucký kraj 

2022 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty 

Náměstek odboru sociálních věcí 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Neochota zařazení dobrovolnictví 

do jednotlivých strategických 

dokumentů.  

Hledání podpory myšlenky dobrovolnictví u vedení 

Olomouckého kraje skrze společná jednání například se 

zástupci Dobrovolnického centra Univerzity Palackého či 

neziskových organizací. 

http://www.olkraj.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji-pro-roky-2021-2023-cl-4766.html
http://www.olkraj.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji-pro-roky-2021-2023-cl-4766.html
https://www.rodinajeok.cz/webfiles/koncepce_rodinn_e_politiky_ok_na_obdob_i.pdf
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Návrh implementace opatření  

Priorita/Pilíř: 
Zvýšení efektivity práce s dobrovolníky působícími v 
oblastech podporujících rodiny v Olomouckém kraji. 

Cíl:  

Cílem je podpořit aktivity vedoucí k efektivnější práci 

s dobrovolníky, zejména pak ve smyslu centralizace 

nabídek i poptávek po dobrovolnických aktivitách, 

informací potřebných pro práci s dobrovolníky atd. 

Potřeby, na které cíl reaguje 
Potřebou je pomoci občanům v lepší orientaci 

v dobrovolnických možnostech a organizacím 

podporujícím rodinu v práci s dobrovolníky. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí 

Opatření 
Vznik krajského dobrovolnického centra – 
Dobrovolnické centrum Olomouckého kraje 

Aktivity 
Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

1. Připravit plán etablování 

krajského dobrovolnického centra  

Nelze určit 

 

Rozpočet 

Olomouckého kraje 
12/2021 

2. Identifikace klíčových aktivit 

a náplně Dobrovolnického centra 

Olomouckého kraje 

Nelze určit 

 

Rozpočet 

Olomouckého kraje 
12/2021 

3. Ustavení Dobrovolnického 

centra Olomouckého kraje 

(zařazení do organizační struktury, 

personální obsazení atd.) 

Dle 

schváleného 

rozpočtu 

Olomouckého 

kraje 

Rozpočet 

Olomouckého kraje 
12/2022 

Realizační tým / skupina Odbor sociálních věcí 

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Vedoucí odboru sociálních věcí, členové rady kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Statut krajského dobrovolnického centra, organizační, 

personální a finanční plán. 

Statut, organizační, 

personální a finanční 

plán. 

12/2021 
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Seznam potenciálních strategických partnerů 

Dobrovolnického centra 

 

Seznam 

strategických 

partnerů 

Dobrovolnického 

centra 

12/2021 

 

Vize, strategie a cíle Dobrovolnického centra 

Olomouckého kraje, nastavení nabídky služeb 

Základní organizační 

dokumenty 

Dobrovolnického 

centra 

06/2022 

Dobrovolnické centrum Olomouckého kraje 

Dobrovolnické 

centrum 

Olomouckého kraje 

12/2022 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty 

Náměstek odboru sociálních věcí 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Neochota vedení Olomouckého 

kraje podpořit vznik takovéhoto 

centra. 

 

Hledání podpory myšlenky dobrovolnictví u vedení 

Olomouckého kraje například skrze jednání se zástupci 

Dobrovolnického centra Univerzity Palackého či skrze 

jednání s pracovníky národního projektu na podporu 

dobrovolnictví. 

Neochota strategických partnerů 

pro navázání spolupráce. 

Akce zaměřující se na propagaci cílů a přínosů 

Dobrovolnického centra Olomouckého kraje pro kraj. 
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Návrh implementace opatření  

Priorita/Pilíř: 
Zvýšení informovanosti občanů o možnostech 
dobrovolnictví pro rodiny v Olomouckém kraji. 

Cíl:  

Cílem je zvýšit informovanost občanů o možnostech 

dobrovolnictví tak, aby každý, kdo by měl o tuto činnost 

zájem, věděl (nebo si mohl snadno zjistit), jaké jsou 

v rámci kraje možnosti. 

Potřeby, na které cíl reaguje 

Potřeba zvýšení informovanosti obyvatel o potřebách 

rodin (poptávce po dobrovolnické pomoci) a o 

možnostech pomoci s jejich naplňováním skrze 

dobrovolnickou činnost. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí 

Opatření Podpora propagace dobrovolnictví 

Aktivity 
Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

1. Podpora aktivit oceňujících 

dobrovolníky (např. Křesadlo, 

Goal, cena rektora UP). 

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 
Každoročně 

2. Podpora realizace aktivit 

vedoucích k náboru dobrovolníků 

(např. Dny dobrovolnictví, v rámci 

kterých si občané mohou 

dobrovolnictví krátkodobě 

vyzkoušet).  

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 
Každoročně 

3. Podpora medializace 

dobrovolnictví (například pomocí 

příběhů dobrovolníků 

publikovaných v periodicích 

jednotlivých měst či kraje). 

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 
Každoročně 

4. Podpora provázanosti 

jednotlivých informačních kanálů 

(např. doplnění odkazu na 

dobrovolnictví na stránky 

www.rodinajeOK.cz). 

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 
Každoročně 

Realizační tým / skupina Odbor sociálních věcí, odbor školství a mládeže 
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Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina 
Odpovědné osoby dle Organizačního řádu Krajského 

úřadu Olomouckého kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Letáky propagující možnosti dobrovolnictví pro 

jednotlivé skupiny obyvatel (např. seniory, mladé 

osoby) 

Propagační letáky 

Průběžně po 

celou dobu 

trvání  

Počet publikovaných článků o dobrovolnictví 

v periodicích kraje (měst) 
Články v periodikách 

Průběžně po 

celou dobu 

trvání 

Uspořádání Dnů dobrovolnictví Olomouckého kraje 

Evaluační zpráva 

z akce zachycující 

počet zapojených 

dobrovolníků 

Každoročně 

Každoroční realizace oceňování dobrovolníků 

 

Předané ceny za 

dobrovolnickou 

činnost 

Průběžně po 

celou dobu 

trvání 

Informace o dobrovolnických aktivitách na portálu 

rodinajeOK.cz 

Záložka o 

dobrovolnických 

aktivitách na portálu 

rodinajeOK.cz 

Průběžně po 

celou dobu 

trvání 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty 

Náměstek odboru sociálních věcí, radní pro odbor školství a mládeže 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Nedostatek finančních prostředků. Hledání zdrojů financování v rámci rozpočtu kraje. 

Nedostatečné personální 

zabezpečení odpovědných odborů. 
Posílení personálních zdrojů. 
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Návrh implementace opatření  

Priorita/Pilíř: 
Podpora opatření rodinné politiky kraje 
dobrovolnickými aktivitami občanů. 

Cíl:  

Cílem je zajištění stabilní podpory ze strany kraje pro 

realizaci aktivit, které jsou orientované na přímou 

podporu rodin v zachování jejích funkcí, např. v rámci 

podpory slaďování pracovního a rodinného života.  

Potřeby, na které cíl reaguje 
Potřeba umožnit efektivnější slučování pracovního a 

rodinného života. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí, odbor školství 

Opatření 
Podpora dobrovolnictví v mateřských a rodinných 
centrech 

Aktivity 
Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

Podpora projektů zaměřujících se 

na tuto problematiku 

V souladu 

s vyhlášeným 

dotačním 

programem pro 

nestátní 

neziskové 

organizace 

Rozpočet 

Olomouckého kraje 
Každoročně 

Realizační tým / skupina Odbor sociálních věcí 

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Vedoucí odboru sociálních věcí, členové rady kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet podpořených projektů nestátních neziskových 

organizací, předložených v rámci dotačního titulu.  

Schválení dotačního 

programu 

Průběžné 

plnění  

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty 

Náměstek odboru sociálních věcí 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Nedostatek finančních prostředků. Hledání zdrojů financování v rámci rozpočtu kraje nebo 

dotačních titulů. 
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Neochota mateřských center ke 

spolupráci. 

Propagace myšlenky skrze příklady dobré praxe apod. 
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Návrh implementace opatření  

Priorita/Pilíř: 
Podpora rozvoje mezigeneračního soužití v rámci 
Olomouckého kraje 

Cíl:  

Cílem je podpořit mezigenerační soužití v rámci 

Olomouckého kraje, a to skrze podporu aktivit vedoucích 

ke společnému zapojení více generací, a to nejen mimo, 

ale i uvnitř rodiny. 

Potřeby, na které cíl reaguje 
Posílit mezigenerační soužití a tím podporovat vztahy 

uvnitř rodin a předcházet negativním jevům.  

Implementátor:  Odbor sociálních věcí 

Opatření Podpora rodinného dobrovolnictví 

Aktivity 
Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

1. Zvyšování informovanosti 

pracovníků (zodpovědných za 

tuto oblast v rámci odboru 

sociálních věcí) o možnostech 

rodinného dobrovolnictví na 

základě podnětů dobré praxe ze 

zahraničí (desk research, stáže 

apod.) – identifikace dobré praxe 

v ČR (možnost spolupráce se 

studenty). 

Nelze určit 

 

Rozpočet 

Olomouckého kraje 
2021 

2. Podpora realizace 

propagačních akcí „rodinného 

dobrovolnictví“ (například na 

akcích typu „Dny pro rodinu…“). 

Nelze určit 

 

Rozpočet 

Olomouckého kraje 
2021 

3. Podpora projektů 

zaměřujících se na tuto 

problematiku. 

V souladu 

s vyhlášeným 

dotačním 

titulem pro 

nestátní 

neziskové 

organizace 

Rozpočet 

Olomouckého kraje 

Každoročně 
 

 

Realizační tým / skupina Odbor sociálních věcí 
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Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odpovědné osoby z odboru sociálních věcí 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet podpořených projektů nestátních neziskových 

organizací, předložených v rámci dotačního titulu.  

Schválení dotačního 

programu 

Průběžné 

plnění  

Zpráva informující o možnostech dobré praxe. 

Zpracování zprávy 

ze studia „dobrých 

praxí“  

2021 

Propagace rodinného dobrovolnictví na webovém 

portálu www.rodinajeOK.cz, v periodiku Olomouckého 

kraje a na vhodných akcích kraje. 

Jednotlivé 

propagační akce 

Průběžné 

plnění  

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty 

Náměstek odboru sociálních věcí 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Nedostatek finančních prostředků. Hledání zdrojů financování v rámci rozpočtu kraje nebo 

v rámci relevantních dotačních titulů. 

Nezájem občanů o zapojení se do 

rodinného dobrovolnictví. 

Podpora propagace a hledání motivačních pobídek, které 

by zapojené rodiny ocenily. 
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Návrh implementace opatření  

Priorita/Pilíř: 

Podpora spolupráce Univerzity Palackého v 
Olomouci a Olomouckého kraje při propagaci a 
zkvalitňování dobrovolnické práce a managementu 
dobrovolnických příležitostí v oblasti pomoci 
rodinám 

Cíl:  

Cílem je podporovat myšlenku dobrovolnictví skrze 

výchovu v rámci školního vzdělávání a také přispívat 

k rozvoji managementu dobrovolnictví, který zvyšuje 

efektivitu dobrovolnické činnosti a její přínosy. 

Potřeby, na které cíl reaguje 

Zvýšit povědomí žáků a studentů o možnostech 

dobrovolnictví, a to zejména v rámci sociálních služeb, 

kde může docházet k budování mezigeneračních vztahů 

a lepšímu vzájemnému porozumění.  

Implementátor:  Odbor sociálních věcí, odbor školství 

Opatření 
Výchova k dobrovolnictví a podpora zapojení žáků a 
studentů do dobrovolnictví v sociálních službách  

Aktivity 
Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

1. Podpora realizace besed 

s žáky a studenty na téma 

dobrovolnictví (ve školách, v 

zájmových kroužcích atd.). 

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 
Každoročně 

2. Realizace workshopů pro 

management vybraných 

sociálních služeb 

v dobrovolnictví. 

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 
Každoročně 

3. Vytvořit metodiku pro 

zapojení žáků a studentů do 

dobrovolnictví v sociálních 

službách. 

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 
12/2022 

4. Realizace workshopů pro 

pedagogické pracovníky a 

komunitní partnery o vyučovací 

strategii Service learning. 

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 
Každoročně 
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5. Podporovat vytváření 

Service learningových projektů na 

základních a středních školách ve 

spolupráci s Dobrovolnickým 

centrem Univerzity Palackého. 

Nelze určit 
Rozpočet 

Olomouckého kraje 
Každoročně 

6. Podpořit finančně realizaci 

vybraných Service learningových 

projektů žáků a studentů (např. v 

rámci grantové soutěže). 

Dle 

schváleného 

rozpočtu 

Olomouckého 

kraje 

Rozpočet 

Olomouckého kraje 

Každoročně 

 

Realizační tým / skupina Odbor sociálních věcí, odbor školství a mládeže 

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina 
Vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí odboru školství 

a mládeže, členové rady kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet podpořených Service learningových projektů 

žáků a studentů v rámci Olomouckého kraje. 

Schválení dotačního 

programu. 

Průběžné 

plnění 

Počet realizovaných besed s žáky a studenty 
Zpracování 

evaluační zprávy. 

Průběžné 

plnění 

Počet realizovaných workshopů pro management 

vybraných sociálních služeb v dobrovolnictví. 

Zpracování 

evaluační zprávy. 

Průběžné 

plnění 

Počet realizovaných workshopů pro pedagogické 

pracovníky a komunitní partnery o vyučovací strategii 

Service learning 

Zpracování 

evaluační zprávy. 

Průběžné 

plnění 

Zpracování metodiky pro zapojení žáků a studentů do 

dobrovolnictví v sociálních službách. 

Zpracování 

metodiky. 
12/2022 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty 

Určené osoby z odboru školství a náměstek odboru sociálních věcí 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Nedostatek finančních prostředků. Hledání zdrojů financování v rámci rozpočtu kraje. 
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Neochota spolupracujících subjektů 

(organizací sociálních služeb a 

škol) pro zapojení do service 

learningových aktivit. 

Hledání podpory skrze příklady dobré praxe a vhodné 

prezentace přínosů pro všechny zúčastněné aktéry. 
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Závěr 
 

Jak bylo uvedeno již v úvodu, cílem tohoto dokumentu je navrhnout realizaci vybraných 

možností podpory prorodinných aktivit v rámci Olomouckého kraje. Pro vedení Olomouckého 

kraje je prorodinná politika velmi důležitým tématem a jak je vidět na již existujících 

dokumentech, věnuje jí i velkou podporu. Tento Návrh implementace přichází s návrhem na 

možné rozšíření Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019–2022 o rozměr 

dobrovolnictví.  

Dobrovolnictví a dobrovolnická činnost občanů pomáhá a přispívá budování zralé občanské 

společnosti, podporuje hodnoty naší kultury a efektivně pomáhá tam, kde je to třeba a kde 

často nejsou finanční prostředky na jiné formy řešení či pomoci. Právě oblast rodiny  

a mezigeneračních vztahů je oblastí, kde může dobrovolnictví přinést mnoho dobrého  

a pomoci jak dobrovolníkům, tak i příjemcům jejich pomoci, v osobnostním i sociálním rozvoji.   

Návrh implementace samozřejmě nepokrývá pole dobrovolnictví a rodinné politiky komplexně, 

ale zaměřuje se jen na vybrané oblasti, které jsou však z pohledu členů regionální platformy 

klíčové pro vybudování provázanosti a spolupráce mezi dobrovolnickými aktivitami a cíli 

rodinné politiky kraje. Podněty z tohoto návrhu mohou sloužit k rozvoji této myšlenky a časem 

mohou být i zdrojem dobré praxe a inspirace pro další kraje, neboť tyto snahy jsou v rámci 

celé republiky v začátcích, jak je patrné i z výzkumu dobrovolnictví v ČR11. 

  

                                                 
11 MV ČR. Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a 
oborové 
dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, (registrační číslo: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724). [Online]. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné z: 
https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx  

https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx
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Seznam členů regionální platformy 
 

PhDr. Petra Tenglerová, klinická psycholožka, psychoterapeutka, odborná garantka 
programů pro rodiny, vedoucí Rodinného centra Heřmánek, externí vyučující VOŠ Caritas 

Mgr. Pavel Podivínský, Krajský úřad Olomouckého kraje, vedoucí Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí 

MUDr. Lubomír Kantor, PhD., Senát ČR – senátor, Fakultní nemocnice Olomouc – primář 
porodního oddělení 

Ing. Dagmar Prachniarová, Magistrát města Olomouce – Odbor sociálních služeb, 
manažerka komunitního plánování a manažerka rodinné politiky 

Mgr. Lucie Brlková, Krajský úřad Olomouckého kraje – Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
– agenda rodinné politiky a aktivní politiky stárnutí, dotační program Podpora prorodinných 
aktivit 

Mgr. Hana Kroupová, Olivy, z.s., Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého 
kraje, členka předsednictva UNO, sekce Pro rodinu 

Mgr. Josef Záboj, Centrum pro rodinný život Olomouc, koordinátor děkanátních center pro 
rodinu 

Mgr. Michal Majer, Magistrát města Olomouce, vedoucí oddělení Odboru sociálních služeb 

Bc. Tomáš Šulák, obec Veselíčko – starosta, obec s projektem Sociálního bydlení, 
místopředseda MAS Moravská brána 

Mgr. Marek Navrátil, Charita Konice – ředitel 

Bc. Milena Hesová, předsedkyně krajské rady seniorů 

Mgr. Marta Vlachová, Policie ČR 

Renata Ratajská, Rodinné centrum Kaštánek, Křelov-Břuchotín, vedoucí a manažerka 

Mgr. Bc. Jitka Janečková-Moťková, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje – 
ředitelka PZOK, z.ú 

Lucie Milanová, Síť pro rodinu 

Mgr. Jiří Křivánek, Magistrát města Olomouce, koordinátor komunitních aktivit 

Bc. Rostislav Hrdlička, Městská policie Moravský Beroun, vedoucí strážník 

František Němec, Centrum pro rodinný život 

Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D., Univerzita Palackého Olomouc 
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http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NKRP_OLK.pdf
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