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Úvod 
 

Rodinná politika je chápána jako souhrn opatření a aktivit, jejichž úkolem je podporovat rodiny 

v různých jejich formách či fázích rodinného cyklu, a to ve prospěch nejen rodin a jejich členů, 

ale i celé společnosti. Jednotlivá opatření rodinné politiky se v kraji realizují na různých 

úrovních a nezávisle na ideových východiscích za účelem vytváření prorodinného klimatu, 

budování podpůrné infrastruktury a posilování autonomie rodin a jejich kompetencí. 

Ve Zlínském kraji vznikla v roce 2019 první „Koncepce rodinné a seniorské politiky pro období 

2020–2022“. Hlavním cílem této koncepce je zvýšit koordinovanost, efektivitu, kvalitu 

a informovanost prostřednictvím implementace opatření a nástrojů pro zvyšování kvality života 

rodin skrze rozvoj odpovídajících veřejných služeb, a to z hlediska jejich prostorového 

rozmístění, struktury a kvality, v návaznosti na systematický a trvalý sběr dat a jejich, analýzu, 

i na hodnocení sociálních a demografických údajů1.   

„Návrh implementace opatření ve Zlínském kraji“ vznikl v rámci projektu Ministerstva práce 

a sociálních věcí (dále „MPSV“) „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního 

a rodinného života na úrovni krajů“ (dále „Krajská rodinná politika“), registrační číslo 

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

„ESF“) a navazuje na dokument „Návrh koncepce rodinné politiky ve Zlínském kraji pro období 

2020–2022“2.  

Dokument „Návrh implementace opatření ve Zlínském“ kraji byl zpracován ve spolupráci 

s vybranými členy regionální platformy a jeho úkolem je přiblížení možné realizace vybraných 

opatření zaměřených na harmonizaci rodinného a pracovního života v kraji, zvyšování 

soudržnosti rodin a podnícení k vyšší kvalitě rodinných vazeb. Záměr zabývat se právě těmito 

opatřeními vzešel z komunikace s různými stakeholdery rodinné politiky ve Zlínském kraji  

a také na základě podnětů z kulatých stolů, workshopů a různých pracovních jednání 

uskutečněných v rámci projektu Krajská rodinná politika. „Návrh implementace opatření ve 

Zlínském kraji“ mohou využít představitelé kraje a další relevantní aktéři při formulaci 

prorodinných opatření a aktivit i jako podklad pro další práci v oblasti podpory rodin 

ve Zlínském regionu. 

    

 

  

 
1 Koncepce rodinné a seniorské politiky pro období 2020–2022 [online]. Krajský úřad Zlínského kraje. Dostupné z: 
https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-rodinne-a-seniorske-politiky-pro-obdobi-2020-2022-cl-4757.html 
2 Návrh koncepce rodinné politiky ve Zlínském kraji pro období 2020–2022 [online]. Dostupné z: 
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%81VRH_KONCEPCE_RP
_PRO_ZK_m.pdf 

   

https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-rodinne-a-seniorske-politiky-pro-obdobi-2020-2022-cl-4757.html
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%81VRH_KONCEPCE_RP_PRO_ZK_m.pdf
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%81VRH_KONCEPCE_RP_PRO_ZK_m.pdf
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1 Návaznost na Návrh koncepce rodinné politiky ve Zlínském 

kraji pro období 2020–2022 
 

„Návrh implementace opatření ve Zlínském kraji“ navazuje na dokument „Návrh koncepce 

rodinné politiky ve Zlínském kraji pro období 2020–2022“ (dále jen „Návrh“), kde je hlavním 

cílem stanoveno zvýšení kvality života rodin a seniorů Zlínského kraje. Hlavní cíl zahrnuje 

nastavení opatření pro posílení role rodiny a mezigeneračních vazeb, aktivní přípravu na stáří, 

vytvoření systému podpor a zlepšení úrovně služeb, zvýšení informovanosti a osvěty o rodině 

ve všech fázích života, při zohlednění současných společenských, ekonomických, politických  

a technologických trendů. Za účelem dosažení hlavního cíle (HC) byl proveden jeho rozklad 

do dvou pilířů, v jejichž rámci byly stanoveny příslušné dílčí cíle (DC). Pro účely tohoto 

dokumentu byl vybrán v rámci jednání PILÍŘ 1 Spokojený život rodin v kraji a konkrétní                         

DC 1.1 Podněcovat k vyšší kvalitě rodinných vazeb a mezigeneračních vztahů za účelem 

zvyšování soudržnosti rodin a vytváření stabilního rodinného prostředí pro život  

a výchovu dětí a DC 1.4. Napomáhat k harmonizaci rodinného a pracovního života 

v kraji. V rámci DC 1.1 byla pozornost zaměřena na dvě vybrané aktivity: Podpora 

mezigeneračního dialogu a podpora vztahové stability rodin a Rodinné pasy. V rámci 

dílčího cíle 1.4 byla vybrána aktivita Realizace, propagace a zvýšení prestiže ankety Férový 

zaměstnavatel Zlínského kraje. 

 

PILÍŘ 1 Spokojený život rodin v kraji 

DC 1.1 Podněcovat k vyšší kvalitě rodinných vazeb a mezigeneračních vztahů za účelem    

zvyšování soudržnosti rodin a vytváření stabilního rodinného prostředí pro život a výchovu 

dětí. 

DC 1.2 Poskytovat pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci. 

DC 1.3 Posilovat péči v rodině. 

DC 1.4 Napomáhat k harmonizaci rodinného a pracovního života v kraji. 

 

PILÍŘ 2 Informovanost a osvěta 

DC 2.1 Posílit informovanost a edukaci jedinců. 

DC 2.2 Zajistit institucionální zabezpečení rodinné a seniorské politiky. 

 

K jednotlivým dílčím cílům byla následně stanovena opatření a k nim navrženy aktivity (viz 

Obrázek č. 1)3. 

 
3 Návrh koncepce rodinné politiky ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022[online]. Dostupné z: 
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%81VRH_KONCEPCE_RP
_PRO_ZK_m.pdf 

 

http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%81VRH_KONCEPCE_RP_PRO_ZK_m.pdf
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%81VRH_KONCEPCE_RP_PRO_ZK_m.pdf
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Obrázek č. 1 Pilíře, dílčí cíle, opatření a aktivity definované v Návrhu koncepce rodinné politiky ve Zlínském kraji 
pro období 2020–2022 
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DC 1.1 Podněcovat k vyšší kvalitě 
rodinných vazeb za účelem zvyšování 

soudržnosti rodin a vytváření 
stabilního rodinného prostředí pro 

život a výchovu dětí

Podpora rodiny

Podpora prorodinných akcí

Rodinné vstupné do zařízení 
Zlínského kraje

DC 1.2 Poskytovat pomoc rodinám 
v nepříznivé sociální situaci

Zvyšování kvality sociálních služeb 
pro rodiny

Podpora sociálních služeb pro rodiny 
v souladu se střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb – SPRSS

DC 1.3 Posilovat péči v rodině
Zvyšování zájmu o péči v domácím 

prostředí

Oceňování pečujících osob

Podpora terénních a ambulantních 
sociálních služeb pro rodinu 

prostřednictvím střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb

DC 1.4 Napomáhat k harmonizaci 
rodinného a pracovního života v kraji

Podpora činnosti aktérů rodinné 
politiky na regionální úrovni

Finanční podpora aktivit rodinných a 
mateřských center propagujících a 

posilujících zdravé fungování rodiny

Podpora slaďování rodinného a 
pracovního života

Ocenění zaměstnavatelů dbajících na 
rovné podmínky svých zaměstnanců 
a pomáhajících jim sladit pracovní a 

rodinný život
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DC 2.1 Posílit informovanost a 
edukaci jedinců

Zajištění informování veřejnosti o 
významných aktivitách z oblasti 

rodinné a seniorské politiky

Šíření informací týkajících se 
realizovaných aktivit z oblasti 
rodinné a seniorské politiky

Zajištění informování veřejnosti o 
podpoře rodin a významu zdravých 

mezilidských vztahů

Šíření informací týkajících se 
rodinného života, mezigeneračního 
soužití, dobrovolnictví, aj. za účelem 

edukace jedinců

DC 2.2 Zajistit institucionální 
zabezpečení rodinné a seniorské 

politiky

Nastavení a zajištění spolupráce s 
aktéry rodinné a seniorské politiky na 

regionální i celostátní úrovni

Zajištění koordinace aktivit a 
systematické práce na rodinné a 

seniorské politice na Krajského úřadu 
Zlínského kraje

Zajištění informovanosti Krajského 
úřadu Zlínského kraje o potřebách 
rodin a seniorů ve Zlínském kraji
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2 Návrh implementace - tabulky pro tvorbu dokumentu v rámci 

implementační fáze rodinné politiky (aktivity u vybraných 

opatření) 
 

Návrh implementace opatření 

Priorita/Pilíř: Spokojený život rodin v kraji 

Dílčí cíl 1.4  Napomáhat k harmonizaci rodinného a pracovního života v kraji 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

 

• Sladění pracovního a rodinného života pro rodiče nebo 
pečující osoby pomocí flexibilních forem práce a vhodného 
přístupu jako např. zkrácené úvazky, pružná pracovní 
doba, sdílení pracovního místa, práce z domova aj. 

• Usnadňování vstupu a návratu zaměstnanců (rodičů i 
pečujících osob) na trh práce. 

• Zvyšování informovanosti zaměstnavatelů i veřejnosti o 
flexibilních formách práce a motivace zaměstnavatele 
k jejich využívání. 

• Ocenění zaměstnavatelů, kteří se starají o rovné podmínky 
svých zaměstnanců, pomáhají jim sladit jejich pracovní a 
rodinný život a kladou důraz na společenskou 
odpovědnost. 

 

Implementátor:  Zlínský kraj 

Opatření Podpora slaďování rodinného a pracovního života 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

Realizace, propagace a zvýšení prestiže 
ankety Férový zaměstnavatel Zlínského 
kraje 
 
Organizace, vyhodnocení, propagace a 
ocenění vítězů v anketě Férový 
zaměstnavatel Zlínského kraje. 
 

Organizace, vyhodnocení, 
propagace: 
 

✓ Příprava metodiky k realizaci ankety 
✓ Příprava dotazníku a jeho 

vyhodnocení pro zaměstnavatele 
(zaměstnance)  

✓ Ustanovení hodnotící komise 
✓ Slavnostní vyhlášení vítězů  
✓ Propagace v krajských, regionálních 

médiích 
✓ Podpora zvýšení prestiže ocenění 

 
 

Dle 
schváleného 
rozpočtu 
Zlínského 
kraje 

Rozpočet 
Zlínského 
kraje 

 
 
Každoročně 

    

Realizační tým/ skupina Krajský úřad Zlínského kraje, Krajská hospodářská komora 
Zlínského kraje, zástupce Úřadu práce Zlínského kraje a Univerzity 
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T. Bati ve Zlíně (členové hodnotící komise) a přizvaní relevantní 
aktéři rodinné politiky. 

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odpovědné osoby dle Organizačního řádu Krajského úřadu 
Zlínského kraje  

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Zpracování metodiky 
 
Zpracování dotazníku 
 
Počet organizací přihlášených do soutěže včetně 
jednotlivých kategorií a seznam vítězů ankety 
 
Vytvoření certifikátů 
 
Realizace slavnostního vyhlášení 
 
Propagace ankety a vítězů ankety 

Zpracování 
metodiky. 

Zpracování 
dotazníku 
Seznam 
přihlášených a 
vítězů ankety 

Vytvoření 
certifikátu 

Zabezpečení 
medializace 
ankety 

Průběžně 

   

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty 

Zástupce Krajského úřadu Zlínského kraje  

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Nízká účast v anketě z důvodu 
nedostatečné propagace, nízké prestiže 
nebo v souvislosti např. s důsledky 
pandemie COVID-19 či jinou (ekonomickou) 
krizí. 
 
 
 
 
 
 
 
Nevhodná skladba dotazníku nebo metodiky 
hodnocení. 
 
 
Nízké povědomí zaměstnavatelů i veřejnosti 
o soutěži. 
 
 

Propagace ocenění před zahájením soutěže, po 
jejím skončení i v průběhu roku, motivace 
zaměstnavatelů prestižním oceněním (např. 
billboard). Propagace vítězných firem – 
publikování rozhovorů se zástupci firem, 
zaměstnanci, odborníky nebo zástupci 
pořádajících organizací v krajském 
zpravodaji, regionálních médiích, na webových 
stránkách a sociálních sítích pořádajících 
organizací. 
 
Zajištění tvorby dotazníku i metodiky hodnocení 
ve spolupráci s odborníky. 
 
 
Tvorba loga, certifikátu, průběžná propagace na 
webových stránkách, sociálních sítích, 
v krajském zpravodaji. 
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Návrh implementace opatření 

Priorita/Pilíř: Spokojený život rodin v kraji  

Dílčí cíl 1.1:  Podněcovat k vyšší kvalitě rodinných vazeb za účelem zvyšování 
soudržnosti rodin a vytváření stabilního rodinného prostředí pro 
život a výchovu dětí. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

• Zvýšení povědomí osob všech generací o hodnotě rodiny a 
přijmutí odpovědnosti za její stabilitu a funkčnost. 

• Zvýšení povědomí zástupců obcí, měst, kraje a ostatních 
subjektů o důležitosti a nezbytnosti kvalitního 
mezigeneračního dialogu napříč věkovými skupinami 
a podpoře vztahové stability rodin. 

• Péče o vnitřní zdroje rodin a vliv jejich významu pro 
celospolečenské klima není sledován a na tuto 
problematiku se nezaměřuje dostatečná pozornost. 

• Snížení rozvodovosti, zvýšení stability vztahů v rodinách. 

• Zmírnění rozvolňování mezigeneračních vztahů, které je 
navíc silně ovlivňováno nárůstem mobility v komunitě, kdy 
se generace od sebe vzdalují ve smyslu skutečné 
vzdálenosti bydlišť, ale i odcizování systémů hodnot. 

• Zvýšení počtu a lepší propagace aktivit, které se zaměřují 
na funkční rodiny v oblasti vztahové stability.  

Implementátor:  Zlínský kraj – Odbor sociálních věcí, Odbor kanceláře hejtmana, 
Odbor školství, mládeže a sportu 

Opatření Podpora rodiny 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

Podpora mezigeneračního dialogu 
a podpora vztahové stability 
rodin. 

1. Podpora realizace besed, kulatých 
stolů, workshopů a jiných vhodných 
aktivit k tématu mezigenerační 
problematiky (včetně sandwichové, 
bumerangové generace). Jejich 
prezentace směrem k laické i 
odborné veřejnosti včetně zástupců 
kraje, měst, obcí a relevantních 
aktérů.  

2. Podpora realizace besed, kulatých 
stolů, workshopů a jiných vhodných 
aktivit k tématu stabilních vztahů 
v rodině včetně přípravy na 
partnerství a manželství. Jejich 
prezentace směrem k laické i 
odborné veřejnosti včetně zástupců 
kraje, měst, obcí a relevantních 
aktérů. 

Dle 
schváleného 
rozpočtu 
Zlínského 
kraje 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dle rozpočtu 
Zlínského 
kraje  

 
 
 
 
 
 
 
 
Průběžně. 

    

Realizační tým/ skupina Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s obcemi, NNO a 
dalšími relevantními subjekty. 

Nastavení procesu kontroly 
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Kontrolní skupina Odpovědné osoby dle Organizačního řádu Krajského úřadu 
Zlínského kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet podpořených projektů. 
 
 
Počet podpořených osvětových akcí ze strany KÚZK. 
 
 
 
 
Počet publikovaných článků k tématu, informování laické i 
odborné veřejnosti. 
 

Uskutečněné 
besedy, kulaté 
stoly, 
workshopy, 
osvětové akce.  
Finanční 
podpora, 
udělení záštity, 
účast, 
propagace, 
poskytnutí 
prostor aj. 
Zpracování 
odborných 
článků a 
informací o 
uskutečněných 
akcích 

Průběžně. 

   

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí, Odbor školství, Odbor kanceláře hejtmana 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Nedostatečná prezentace a publicita 
významu těchto aktivit. 
Nedostatek financí. 
 
 
Nedostatek personálního zabezpečení. 
Neexistence pozice koordinátora (referenta) 
pro rodinou politiku na KÚZK. 
Zaměření pouze na rodiny, které se 
nacházejí v obtížné životní situaci. 
Nekoordinovanost aktivit napříč krajem. 

Zajištění dostatečné prezentace a publicity 
významu aktivit.  
Hledání zdrojů financování – dle rozpočtu kraje, 
možnost spolufinancování obcí, možnosti 
dotačních titulů.  
Posílení personálního zabezpečení. 
Zřízení pozice koordinátora (referenta) 
prorodinné politiky na KÚZK. 
Zaměřit se na všechny typy rodin. 
 
Vytvoření přehledu o těchto aktivitách v kraji. 
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Návrh implementace opatření 

Priorita/Pilíř: Spokojený život rodin v kraji  

Dílčí cíl 1.1:  Podněcovat k vyšší kvalitě rodinných vazeb za účelem zvyšování 
soudržnosti rodin a vytváření stabilního rodinného prostředí pro 
život a výchovu dětí. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

• Podpora rodinných rozpočtů formou slev 

• Podpora stabilizujících prvků rodin (společné trávení 
volného času, finanční náročnost aktivit pro rodiny s dětmi) 

• Potřeba rodin ve Zlínském kraji dosáhnout na podporu 
formou tzv. Rodinných pasů (mimo rodiče města Kroměříže, 
kde již Rodinné pasy jsou realizovány). 

• Podpora turismu, cestovního ruchu ve Zlínském kraji. 

Implementátor:  Zlínský kraj 

Opatření Podpora rodiny 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

Rodinné pasy 
Zavedení a realizace Rodinných pasů 
včetně publicity (vyjednání všech 
potřebných kroků) 

Nelze 
stanovit 

Rozpočet 
Zlínského kraje 

2021, 2022 

    

Realizační tým/ skupina  Krajský úřad Zlínského kraje  

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje  

Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet podpořených rodin s dětmi ve Zlínském kraji. 
 
 
 
Počet zajištěných poskytovatelů slev ve Zlínském kraji. 
Počet realizovaných akcí v rámci projektu Rodinné pasy.  
 

Rodinné pasy 
pro rodiny s 
dětmi ve 
Zlínském kraji. 
Seznam 
poskytovatelů 
slev dle 
smluvních 
podmínek. 

Průběžně. 

   

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty 

Zlínský kraj 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Nezavedení podpory pro rodiny s dětmi 
formou slev v rámci Rodinných pasů.  
 
 
 
Nedostatečná prezentace a publicita 
významu těchto aktivit. 
Nedostatek financí. 
 

Realizace slevových příležitostí s mezikrajským 
významem, kdy držitelé karet Rodinných pasů 
ze všech přilehlých krajů (JMK, MSK, OLK) 
mohou podporu čerpat i ve Zlínském kraji a 
naopak. 
Dostatečná prezentace a publicita významu 
aktivit. 
Hledání zdrojů financování – dle rozpočtu kraje, 
možnost spolufinancování obcí, možnosti 
dotačních titulů. 
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Závěr 
 

Dokument „Návrh implementace opatření ve Zlínském kraji“ vznikl v rámci projektu 

Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) „Koordinace opatření na podporu sladění 

pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (dále „Krajská rodinná politika“), registrační 

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

(dále „ESF“) a navazuje na dokument „Návrh koncepce rodinné politiky ve Zlínském kraji pro 

období 2020–2022“4.  

Dokument „Návrh implementace opatření ve Zlínském kraji“ může sloužit jako metodická 

podpora při implementaci jednotlivých navržených opatření a aktivit do praxe. Cílem tohoto 

dokumentu nebylo obsáhnout veškeré aktivity v rámci navrhovaných opatření uvedených 

v „Návrhu koncepce rodinné politiky ve Zlínském kraji pro období 2020–2022“. Pozornost byla 

zaměřena na 3 níže zvolené aktivity v souvislosti s Pilířem 1 Spokojený život rodin v kraji: 

1. Podpora mezigeneračního dialogu a podpora vztahové stability rodin  

2. Rodinné pasy – jejich zavedení a realizace 

3. Realizace, propagace a zvýšení prestiže ankety Férový zaměstnavatel Zlínského 

kraje 

„Návrh implementace opatření ve Zlínském kraji“ mohou využít představitelé kraje a další 

relevantní aktéři při formulaci prorodinných opatření a aktivit a jako podklad pro další práci  

v oblasti podpory rodin ve Zlínském regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Návrh koncepce rodinné politiky ve Zlínském kraji pro období 2020–2022 [online]. Dostupné z: 
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%81VRH_KONCEPCE_RP
_PRO_ZK_m.pdf 

   

http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%81VRH_KONCEPCE_RP_PRO_ZK_m.pdf
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%81VRH_KONCEPCE_RP_PRO_ZK_m.pdf
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