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Úvod 

Rodinná politika představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jedná se  

o politiku průřezovou, která zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, 

jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura. Musí však respektovat 

autonomii a schopnost rodin samostatně se rozhodovat. Rodinná politika je proto soustředěna 

na podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí, 

zasahování do vnitřního života rodin a rozdělení sociálních rolí v rodině atd.1 

V rámci projektu Krajská rodinná politika vznikl v prosinci 2020 Návrh cílů a opatření do 

připravovaného dokumentu Program podpory rodinné politiky Středočeského kraje 2021–2023 

(dále „Návrh cílů pro Středočeský kraj“) a to ve spolupráci s členem celorepublikové platformy, 

regionální platformy a krajské poradkyně projektu Krajská rodinná politika pro Středočeský 

kraj. Na Návrh cílů pro Středočeský kraj navazuje tento Návrh implementace opatření pro 

Středočeský kraj, který vznikl v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále 

„MPSV“) Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 

krajů. 

V dubnu letošního roku již zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo koncepční dokument 

Program podpory rodinné politiky Středočeského kraje 2021–2023.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-
e2df-2da3-da30d5fa8253 
2 Dostupné z: https://kr-

stredocesky.cz/documents/20688/17728104/Program+podpory+rodinn%C3%A9%20politiky+SK+2021-
2023.pdf/5a04e087-62d6-4e8c-98a1-5440a065aa05 
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1. Návaznost na Návrh koncepce RP 

Hlavním cílem Návrhu cílů pro Středočeský kraj je zajištění spokojeného života rodin 

s důrazem na podporu stability partnerských, manželských i rodičovských vztahů a prevenci 

rozpadu rodin. Pozornost je dále zaměřena na podporu stability a odolnosti rodin z pohledu 

vzdělávání a také na podporu a rozvoj možností rodin v oblasti trávení volného času v regionu.  

Hlavní cíl daného dokumentu je rozdělen do tří podcílů, které jsou dále rozpracovány na dílčí 

cíle (dále „DC“). 

V Návrhu pro Středočeský kraj v kapitole 5.1., je uveden celkový přehled podcílů a dílčích cílů, 

které jsou pro přehlednost uvedeny i zde: 

Podcíl 1 Podpořit stabilitu a odolnost rodin ve Středočeském kraji z pohledu vzdělávání  

Dílčí cíle: 

DC 1.1 Podporovat rozvoj rodinných a rodičovských kompetencí. 

DC 1.2 Vytvořit synergii mezi rodinou, školou a samosprávou.   

DC 1.3 Rozvíjet mezigenerační aktivity.  

 

Podcíl 2 Rozvíjet a podporovat možnosti rodin v oblasti trávení volného času v regionu 

Dílčí cíle:  

DC 2.1 Upevňovat hodnotu rodiny a rodinných vazeb skrz podporu volnočasových aktivit. 

DC 2.2 Podporovat a iniciovat finanční dostupnost volnočasových aktivit. 

DC 2.3 Podporovat rozvoj pestré kvalitní sítě služeb pro rodiny. 

 

Podcíl 3 Podpořit stabilitu a prevenci rozpadu rodin   

Dílčí cíle: 

DC 3.1 Podpořit ukotvení systému odborné primární až terciální prevence. 

DC 3.2 Zvýšit informovanost a zvýšit povědomí cílových skupin o sociálních  

          službách pro rodiny. 

DC 3.3 Rozvíjet a podporovat možnosti zapojení otců do péče o děti.  

DC 3.4 Systematicky, kontinuálně podporovat zvýšení kvality vztahů a zvládání krizí  

          a konfliktů v manželství, partnerství. 

DC 3.5 Podpořit vyšší míru využití mediace a rodičovských dohod v rámci sociálních     

          služeb. 

Členem celorepublikové platformy byl, pro rozpracování do Návrhu implementace opatření pro 
Středočeský kraj, vybrán podcíl 2 Rozvíjet a podporovat možnosti rodin v oblasti trávení 
volného času v regionu se všemi svými dílčími cíli. 

Rozpracované návrhy opatření pro vybrané dílčí cíle jsou uvedeny v následující části. 
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2. Rozpracované návrhy opatření   

Návrhy vybraných opatření jsou rozpracovány v následujících pomocných tabulkách. 

Návrh implementace opatření 

Podcíl 2: Rozvíjet a podporovat možnosti rodin v oblasti trávení volného 

času v regionu. 

Dílčí cíl:  DC 2.1  
Upevňovat hodnotu rodiny a rodinných vazeb skrz podporu 

volnočasových aktivit. 

Potřeby, na které dílčí 
cíl reaguje: 

Potřeba nabídnout dostupné, kvalitní možnosti trávení volného 

času v místech, kde rodiny žijí (programy, akce, informace, služby). 

Implementátor:  Krajský úřad – Odbor kultury Středočeského kraje, Odbor 

sociálních věcí Středočeského kraje. 

Opatření: Podpora kvalitnějších rodinných vztahů a hodnoty rodiny. 

Aktivita Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Podpora akcí pro rodinu v příspěvkových 

kulturních organizacích.  

Krajský úřad Středočeského kraje podpoří a 

zaštítí akce rodinného charakteru v rámci 

svých kulturních příspěvkových organizací 

(například akce k Mezinárodnímu dni rodiny 

15. 5., Mezinárodnímu dni dětí 1. 6., Dni 

Středočeského kraje 28. 10., Dni matek aj.) 

Dle rozpočtu 

kraje. 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje. 

Národní 

dotační titul 

(např. Podpora 

projektů 

výchovně 

vzdělávacích 

aktivit 

v muzejnictví)3 

  

Průběžné 

plnění. 

    

Realizační tým/ skupina: Vedení krajského úřadu ve spolupráci s dalšími odbory, např. Odbor 

kultury Středočeského kraje / Příspěvkové kulturní organizace 

Středočeského kraje (muzea, galerie, památníky), optimální je 

spolupráce s obcemi, městy a dalšími organizacemi.  

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina: Odpovědné osoby dle Organizačního řádu Krajského úřadu 
Středočeského kraje. 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

 
3 Dostupné z: https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-vychovne-vzdelavacich-aktivit-v-muzejnictvi-527.html 
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Počet podpořených a realizovaných akcí pro rodiny s dětmi 

v kulturních institucích. Počet návštěvníků (cílová kategorie 

rodiny s dětmi) na akcích kulturních institucí. Zpětná vazba 

prorodinné návštěvnické veřejnosti. 

 
  

Např. výroční 

zprávy 

kulturních 

institucí a další 

statistické 

údaje 

k návštěvnosti 

akcí pro rodiny. 

Jednou ročně 

výkaz statistiky 

   

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty: 

Vedení Středočeského kraje a Krajského úřadu Středočeského kraje 

Pojmenování možného rizika: Návrh řešení pravděpodobného rizika: 

Možná programová vytíženost či časová 

kapacita kulturních institucí, nedostatečné 

personální obsazení, nedostatečné finanční 

prostředky. 

Včasný proces plánování. Čerpání dotačních 

titulů. 

  

  

  

Návrh implementace opatření 

Podcíl 2: Rozvíjet a podporovat možnosti rodin v oblasti trávení volného 

času v regionu. 

Dílčí cíl: DC 2.2  

Podporovat a iniciovat finanční dostupnost volnočasových aktivit. 

Potřeby, na které dílčí 
cíl reaguje: 

Potřeba nabídnout dostupné, kvalitní možnosti trávení volného času 

v místech, kde rodiny žijí, a to převážně v kulturních zařízeních 

Středočeského kraje,  

Implementátor:  Krajský úřad – Odbor kultury Středočeského kraje, Odbor 

sociálních věcí Středočeského kraje. 

Opatření: Rodinné vstupné do příspěvkových kulturních zařízení 

Středočeského kraje. 

Aktivita Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Zmapování aktuálního stavu 

poskytování rodinného vstupného 

v jednotlivých kulturních příspěvkových 

Dle rozpočtu 

kraje. 

 

 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje. 

 

Průběžné 

plnění. 
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zařízeních Krajským úřadem Středočeského 

kraje. 

Sjednotit v jednotlivých zařízeních formu 

(jednotné stanovení počtu dětí s volným 

vstupem).  

 

• Doprovodná informační kampaň. 

Medializace v rámci regionálních / 

nadregionálních médií.  

 

• Informační přehled (brožura) rodinného 

vstupného nabízeného kulturními 

příspěvkovými organizacemi                           

v kraji v tištěné / online podobě. 

Informovanost rodinných a mateřských 

center a dalších subjektů      v kraji. 

 

 

 

 

 

Dle rozpočtu 

kraje. 

 

 

Dle rozpočtu 

kraje. 

 

 

 

 

 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje. 

 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Průběžné 

plnění. 

 

 

Průběžné 

plnění. 

    

Realizační tým/ skupina: Vedení krajského úřadu ve spolupráci s dalšími odbory, např. Odbor 

kultury Středočeského kraje / Příspěvkové kulturní organizace 

Středočeského kraje (muzea, galerie, památníky), optimální je 

spolupráce s obcemi, městy a dalšími organizacemi.  

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina: Odpovědné osoby dle Organizačního řádu Krajského úřadu 
Středočeského kraje. 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet distribuovaných informačních brožur. Počet 

zaznamenaných uživatelů informačního zdroje (v případě 

virtuální formy). Zpětná vazba v jednotlivých kulturních 

příspěvkových zařízeních od prorodinné návštěvnické 

veřejnosti. 

Např. množství 

informačních 

brožur, výroční 

zprávy 

kulturních 

institucí a další 

statistické 

údaje. 

Jednou ročně 

výkaz 

statistiky. 

Průběžné 

plnění. 

   

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty: 

Vedení Středočeského kraje a Krajského úřadu Středočeského kraje 

Pojmenování možného rizika: Návrh řešení pravděpodobného rizika: 
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Vyšší kapacita na sestavení informačního 

materiálu, nedostatečné finanční zdroje, 

nedostatečné personální obsazení. 

Vyčlenění pracovníka. Čerpání dotačních titulů.  

 

Návrh implementace opatření 

Podcíl 2: Rozvíjet a podporovat možnosti rodin v oblasti trávení volného času 

v regionu. 

Dílčí cíl: DC 2.3  

Podporovat rozvoj pestré kvalitní sítě služeb pro rodiny. 

Potřeby, na které dílčí 
cíl reaguje: 

Středočeské rodiny hledají dostupné možnosti trávení volného času 

v přírodě ve svém kraji. Po dobu platnosti epidemiologických 

opatření spojených s omezeným sociálním kontaktem a možnostmi 

cestování chtějí rodiny více poznávat a objevovat zajímavé dostupné 

lokality a trávit tak společně čas (což je ve svém důsledku velmi 

příznivé pro soudržnost a stabilitu rodin) v kraji. 

Implementátor:  Krajský úřad – Odbor kultury Středočeského kraje, Odbor 

sociálních věcí Středočeského kraje. 

Opatření: Podpora rodiny 

Aktivita Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Rodinný výletník. 

Tipy na výlety a aktivní smysluplné trávení 

volného času v rámci i nad rámec 

příspěvkových kulturních zařízení 

Středočeského kraje. Zpracování námětu 

trasy, hlavních a dílčích návštěvních cílů, 

časová náročnost, zajímavosti, možnosti 

služeb pro rodiny na trase, vizuál, 

fotogalerie, mapky, tipy na akce, aj. 

Tištěná a online verze / Středočeská 

centrála cestovního ruchu.4 

Dle rozpočtu 

kraje. 

 

 

 
 

V rámci 

běžného 

rozpočtu kraje. 

 

 
 

Do 31.12.2023 

 

 

 

 
 

    

Realizační tým/ 
skupina: 

Vedení krajského úřadu ve spolupráci s dalšími odbory, např. Odbor 

kultury Středočeského kraje / Příspěvkové kulturní organizace 

 
4 Středočeská centrála cestovního ruchu je příspěvková organizace Středočeského kraje. Jde o marketingovou 
organizaci, která má za úkol rozvoj a propagaci cestovního ruchu kraje. Vytváří propagační materiály, produkty. 
Poskytuje poradenství. Prezentuje turistickou nabídku středních Čech na výstavách a veletrzích. 
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Středočeského kraje (muzea, galerie, památníky), optimální je 

spolupráce s obcemi, městy a dalšími organizacemi.  

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina: Odpovědné osoby dle Organizačního řádu Krajského úřadu 

Středočeského kraje. 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet distribuovaných produktů v cílové skupině.  

 

 

 

Počet zaznamenaných uživatelů informačního zdroje.  

 

 

 

 

Zpětná vazba prorodinné návštěvnické veřejnosti. 

výroční zprávy 

kulturních 

institucí.  

 

Statistiky o 

počtu 

zaznamenaných 

uživatelích. 

 

Statistiky o 

zpětné vazbě od 

veřejnosti. 

Jednou ročně 

výkaz 

statistiky. 

 

 

Průběžně 1x 

měsíčně. 

 

 

 

Průběžně 1x 

měsíčně. 

 

 
 

   

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty: 

Vedení Středočeského kraje a Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Pojmenování možného rizika: Návrh řešení pravděpodobného rizika: 

Nedostatečná časová kapacita na přípravu, 

absence kooperace mezi zapojenými 

subjekty, duplicita materiálů z jiných 

institucí, nedostatečné finanční zdroje, 

nedostatečné personální obsazení. 

Stanovený časový harmonogram, podpora 

participace.  
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Závěr 

Návrh implementace opatření pro Středočeský kraj je předkládán jako doporučení, neboť 

realizace rodinné politiky je v samostatné působnosti kraje. Pokud bude implementace 

opatření, uvedených v tomto dokumentu, probíhat odborně z věcného i procesního hlediska, 

mají zmíněná opatření velký potenciál zlepšit situaci rodin ve Středočeském kraji. Vybraná 

opatření reagují na aktuální potřeby rodin vyplývajících ze současné společensko-ekonomické 

situace. Proces implementace se může opírat o již existující síť organizací ve Středočeském 

kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 
krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Středočeský kraj. Tento projekt je 
financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 
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