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Úvod 

V Kraji Vysočina je rodinné politice věnována velká pozornost, dokladem toho je již 

druhý navazující dokument Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na 

období 2017–2021 (dále „Koncepce kraje“)1. 

Návrh implementace opatření v Kraji Vysočina (dále „Návrh implementace“) 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“) a navazuje na dokument Návrh rozšíření opatření a aktivit stávající Koncepce rodinné 

a seniorské politiky Kraje Vysočina (platné do roku 2021) (dále „Návrh rozšíření opatření 

a aktivit“)2, z něhož byly vybrány k rozpracování všechny priority, a to na základě konzultací 

se zástupcem celorepublikové platformy a členy regionální platformy.   

Dokument Návrh implementace má sloužit jako metodická podpora při realizaci jednotlivých 

navržených opatření a aktivit, včetně popisu jejich realizace v Kraji Vysočina. Návrh 

implementace mohou využít představitelé kraje a další relevantní aktéři při formulaci 

prorodinných opatření a aktivit a zejména během jejich uvádění do praxe (tzv. implementaci). 

Tento dokument 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 Krajský úřad Kraje Vysočina. Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina, na období 2017–2021, část 

A.[online]. Dostupné z:  (Microsoft Word - Koncepce rodinné a seniorské politiky.doc) (kr-vysocina.cz)  Krajský 

úřad Kraje Vysočina. Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina, na období 2017–2021, část B. 

[online]. Dostupné z: (Microsoft Word - Koncepce rodinné a seniorské politiky 2..doc) (kr-vysocina.cz)  
2 Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů. Návrh rozšíření opatření 

a aktivit stávající Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina .[online]. Dostupné z: 

www.rodinyvkrajich.mpsv.cz ; NRKRP_VYS.pdf (mpsv.cz)  

https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4081709
https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4081710
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NRKRP_VYS.pdf
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 Návaznost na Návrh rozšíření opatření a aktivit stávající 

Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina (platné do 

roku 2021) 

Dokument Návrh Implementace navazuje na Návrh rozšíření opatření a aktivit, jak jej 

předkládá regionální platforma Kraje Vysočina, je primárně cílen na funkční rodiny. Jednotlivá 

opatření jsou v dokumentu Návrhu rozšíření opatření a aktivit konkrétně rozpracována, a to 

včetně vymezení konkrétních cílů a upřesnění jednotlivých činností k jejich naplnění (viz 

kapitola 1.1 níže). 

 

 Přehled jednotlivých opatření a aktivit Návrhu rozšíření opatření a aktivit 

Priorita 1: Spoluvytváření vhodných podmínek pro fungování rodin 

Cílem priority je vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin ve všech etapách 

života a spoluvytváření prostředí příznivého rodině, kdy je nabízena taková forma a rozsah 

podpory a pomoci, které respektují autonomii rodin. 

Priorita 1: Spoluvytváření vhodných podmínek pro fungování rodin 

Strategický 

cíl priority 

Cílem priority je vytváření vhodných životních podmínek 

pro fungování rodin ve všech etapách života a spoluvytváření 

prostředí příznivého rodině, kdy je nabízena taková forma a rozsah 

podpory a pomoci, které respektují autonomii rodin. 

Opatření 1.1 

Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného 

života 

Cílem opatření je realizací níže uvedených aktivit dle nastaveného 

harmonogramu přispívat ke slučitelnosti profesních rolí a rodinného života. 

Aktivity 

1.1.1 Podpora zaměstnavatelů a dalších subjektů, realizujících 

prorodinná opatření, rovné příležitosti a soutěže motivující 

k tvorbě prorodinného klimatu v zaměstnání 

1.1.1.1 Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 

1.1.1.2 Dětské skupiny a mikrojesle jako benefit pro zaměstnavatele 

1.1.1.3 Kulatý stůl pro zaměstnavatele, jako podpora zavádění 

            prorodinných opatření do firemní kultury 

1.1.2 Zmapování dalších možností péče o děti umožňující pečujícím 

rodičům opětovný návrat na trh práce a aplikace zkušeností z jiných 

zemí  

1.1.2.1 Podpora dětských skupin 

1.1.2.2 Podpora mikrojeslí 

1.1.2.3 Aplikace vhodných příkladů praxe ze zahraničí 

1.1.3 Realizace projektů zaměřených na slaďování rodinného 

a pracovního života a problematiku rovných příležitostí, 

s případným využitím evropských fondů 
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1.1.4 Podpora zaměstnanosti absolventů, mladých lidí a osob 

starších 50 let v organizacích Kraje Vysočina, např. formou 

stáží či využití příspěvku ÚP ČR 

 

Opatření 1.2 

Podpora rozvoje vhodných socio-ekonomických podmínek pro 

fungování rodin 

Cílem opatření je zlepšovat materiální podmínky pro život rodin 

prostřednictvím realizace níže uvedených aktivit dle nastaveného 

harmonogramu. 

Aktivity 

1.2.1 Zachování slev pro rodiny s dětmi v rámci realizace projektu  

         Rodinné pasy 

1.2.2 Rozvoj specifické infrastruktury a bezpečného prostředí pro 

         rodiny s dětmi a seniory 

1.2.3 Podpora obcí k vybudování podporovaného bydlení pro  

          rodiny s dětmi a pro seniory 

 

Opatření 1.3 

Institucionální a koncepční zajištění rodinné a seniorské politiky 

na krajské a obecní úrovni 

Cílem opatření je podpora systémového přístupu k prorodinným 

a proseniorským aktivitám prostřednictvím realizace níže uvedených 

aktivit dle nastaveného harmonogramu. 

Aktivity 

1.3.1 Personální zabezpečení agendy v rámci organizační struktury 

         krajského úřadu 

1.3.2 Zachování grantového programu Podporujeme prorodinnou  

a seniorskou politiku obcí 

1.3.3 Podpora prorodinných opatření v obcích  

1.3.4 Podpora střednědobého plánování sociálních služeb a služeb 

         doplňujících v obcích 

1.3.5 Podpora tvorby koncepcí rodinné politiky v obcích 

1.3.6 Spolupráce a koordinování kroků s ostatními aktéry rodinné 

a seniorské politiky 
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Priorita 2: Podpora žádoucích funkcí rodiny včetně podpory služeb pro funkční 

i ohrožené rodiny 

Cílem priority je podporovat služby pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter, 

vedou k posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, podporovat 

rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny. Dalším cílem je komplexní 

pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení, a předcházet jeho 

případnému prohlubování. 

Priorita 2: Podpora žádoucích funkcí rodiny včetně podpory služeb pro funkční 

i ohrožené rodiny 

Strategický 

cíl priority 

Cílem priority je podporovat služby pro rodiny, které mají preventivní 

a podpůrný charakter, vedou k posilování rodičovských kompetencí, 

zkvalitňování rodinných vztahů, podpora rodiny v péči o děti, jejich 

výchově a při harmonizaci práce a rodiny. Dalším cílem je komplexní 

pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají 

v ohrožení, a předcházet jeho případnému prohlubování. 

Opatření 2.1 

Podpora sítě prorodinných služeb a zajišťování jejich místní a typové 

dostupnosti 

Cílem opatření je realizací níže uvedených aktivit dle harmonogramu 

nastavit síť služeb, které budou adekvátně reagovat na potřeby rodin 

s dětmi, optimalizovat řízení a financování systému péče o rodiny. 

Aktivity 

2.1.1 Metodická podpora při tvorbě a mapování sítě služeb pro 

         rodiny na úrovni obcí 

2.1.2 Motivace a podpora vytvoření elektronické databáze sítě  

         služeb pro rodiny na obecní úrovni 

2.1.3 Vytvoření GP pro obce na podporu služeb pro rodiny 

 

Opatření 2.2 

Preventivní aktivity na podporu rodiny a rozvoj rodičovských 

kompetencí 

Cílem opatření je realizací níže uvedených aktivit dle nastaveného 

harmonogramu podporovat funkčnost rodin. 

Aktivity 

2.2.1 Realizace aktivit zaměřených na prevenci 

2.2.2 Podpora vzdělávacích a osvětových programů k udržení  

         a zkvalitnění partnerských, manželských a rodičovských 

         vztahů, prevence konfliktů a zdravého životního stylu rodiny 

2.2.3 Podpora poradenských služeb pro rodiny 

 

Opatření 2.3 

Podpora doplňujících služeb pro rodiny 

Cílem opatření je realizací níže uvedených aktivit dle nastaveného 

harmonogramu zajistit poskytování služeb pro rodiny, které doplňují 
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registrované sociální služby (nejsou však definovány zákonem 

o sociálních službách). 

Aktivity 

2.3.1 Podpora aktivit mateřských a rodinných center v kraji  

2.3.2 Zajištění sítě Family a Senior Pointů, metodická a finanční 

         podpora a koordinace jejich aktivit 

2.3.3 Podpora dalších organizací poskytujících služby na podporu 

         fungující rodiny 

2.3.4 V souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

         podpora sociálních služeb pro rodiny s dětmi nacházejících se 

         v obtížné sociální situaci  

Opatření 2.4 

Podpora rodin se specifickou potřebou 

Cílem opatření je realizací níže uvedených aktivit dle nastaveného 

harmonogramu věnovat zvýšenou pozornost potřebám rodin 

v nadefinované obtížné či jinak náročné životní situaci. 

Aktivity 

2.4.1 Podpora neformálních pečujících 

2.4.2 Podpora náhradních rodin a pěstounské péče 
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Návrh implementace opatření 

Priorita/Pilíř 1 Spoluvytváření vhodných podmínek pro fungování rodin 

Cíl 

Vytvářet vhodné životní podmínky pro fungování rodin ve všech 

etapách života a spoluvytvářet prostředí příznivého rodině, kdy je 

nabízena taková forma a rozsah podpory a pomoci, které respektují 

autonomii rodin. 

Dílčí cíle 

• Realizovat níže uvedené aktivity a přispívat ke slučitelnosti 

profesních rolí a rodinného života 

• Zlepšovat materiální podmínky pro život rodin prostřednictvím 

realizace níže uvedených aktivit 

• Podporovat systémový přístup k prorodinným a proseniorským 

aktivitám prostřednictvím realizace níže uvedených aktivit  

Implementátor 
Odbor sociálních věcí a oddělení rodinné a seniorské politiky a 

rozvoje služeb (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

Opatření 

Opatření 1.1 Podpora rovných příležitostí a slaďování 

pracovního a rodinného života 

Opatření 1.2 Podpora rozvoje vhodných socio-ekonomických 

podmínek pro fungování rodin 

Opatření 1.3 Institucionální a koncepční zajištění rodinné 

a seniorské politiky na krajské a obecní úrovni 

Aktivity 
Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

1.1.1 Podpora 

zaměstnavatelů 

a dalších subjektů, 

realizujících prorodinná 

opatření, rovné 

příležitosti a soutěže 

motivující k tvorbě 

prorodinného klimatu 

v zaměstnání 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.1.1.1 Cena hejtmana 

Kraje Vysočina za 

společenskou 

odpovědnost 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.1.1.2 Dětské skupiny 

a mikrojesle jako benefit 

pro zaměstnavatele 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.1.1.3 Kulatý stůl pro 

zaměstnavatele, jako 

podpora zavádění 

prorodinných opatření do 

firemní kultury 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 
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1.1.2 Zmapování dalších 

možností 

péče o děti umožňující 

pečujícím rodičům 

opětovný návrat na trh 

práce a aplikace 

zkušeností z jiných zemí  

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.1.2.1 Podpora dětských 

skupin 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.1.2.2 Podpora mikrojeslí 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.1.2.3 Aplikace vhodných 

příkladů praxe ze 

zahraničí 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.1.3 Realizace projektů 

zaměřených na 

slaďování rodinného a 

pracovního života 

a problematiku rovných 

příležitostí, s případným 

využitím evropských 

fondů 

V souladu 

s vyhlášeným 

dotačním 

programem 

Dle vyhlášení 

vhodných výzev 

evropských fondů 

Každoročně 

 

Dle termínu 

vyhlášení vhodné 

výzvy 

1.1.4 Podpora 

zaměstnanosti 

absolventů, mladých lidí 

a osob starších 50 let 

v organizacích Kraje 

Vysočina, např. formou 

stáží či využití příspěvku 

ÚP ČR 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.2.1 Zachování slev pro 

rodiny s dětmi v rámci 

realizace projektu 

Rodinné pasy 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.2.2 Rozvoj specifické 

infrastruktury a 

bezpečného prostředí 

pro rodiny s dětmi 

a seniory 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.2.3 Podpora obcí 

k vybudování 

podporovaného bydlení 

pro rodiny s dětmi a pro 

seniory 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Průběžně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 
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1.3.1 Personální 

zabezpečení agendy 

v rámci organizační 

struktury krajského 

úřadu 

2 funkční místa 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Průběžně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.3.2 Zachování 

grantového programu 

(GP) Podporujeme 

prorodinnou a 

seniorskou politiku obcí 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.3.3 Podpora 

prorodinných opatření 

v obcích  

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.3.4 Podpora 

střednědobého 

plánování 

registrovaných 

sociálních služeb a 

služeb doplňujících v 

obcích 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.3.5 Podpora tvorby 

koncepcí rodinné 

politiky v obcích 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

Průběžně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

1.3.6 Spolupráce 

a koordinování kroků 

s ostatními aktéry 

rodinné 

a seniorské politiky 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

Průběžně 

 

V průběhu platnosti 

koncepce 

Realizační tým/skupina 

Odbor sociálních věcí 

Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb 

Krajská pobočka ÚP ČR 

Zapojení zaměstnavatelé 

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina 

Radní pro oblast sociálních věcí 

Vedoucí odboru sociálních věcí 

Vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

1.1.1      Počet podpořených zaměstnavatelů 

2.1.1.1 Počet udělených cen, počet 

konferencí, počet kulatých stolů 
1.1.1.2   Počet zveřejněných příkladů dobré 
praxe, počet konferencí, počet kulatých stolů, 
počet workshopů 
1.1.1.3 Počet realizovaných projektů 
spolufinancovaných Evropskou unií, počet 
kulatých stolů 

Aktivity  
1.1.1. až 1.2.3.  
Zpracování 
evaluačního 
dokumentu/evaluační 
zprávy 
 
Schválené dotační 
programy 

Aktivity 
1.1.1.až 1.2.2. a 1.3.5 
až 1.3.6 
Každoroční plnění 
 
1.2.3 až 1.3.1 a 1.3.2 
až 1.3.4. 
Průběžné plnění 
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1.1.2.1 a 1.1.2.2 a 1.1.2.3 Počet zveřejněných 
příkladů dobré praxe, počet konferencí, počet 
kulatých stolů, počet workshopů 
1.1.3 Počet realizovaných projektů zaměřených 
na slaďování rodinného a pracovního života a 
problematiku rovných příležitostí, s případným 
využitím evropských fondů 
1.1.4 Podpora zaměstnanosti absolventů, 
mladých lidí a osob starších 50 let v 
organizacích Kraje Vysočina, např. formou stáží 
či využití příspěvku ÚP ČR 
1.2.1 Přehled a počet míst, kde se slevy pro 
rodiny s dětmi v rámci realizace projektu 
Rodinné pasy dají uplatnit 
1.2.2 Počet zrealizovaných projektů specifické 
infrastruktury a bezpečného prostředí pro rodiny 
s dětmi a seniory 
1.2.3 Počet obcí podpořených k vybudování 
podporovaného bydlení pro rodiny s dětmi a pro 
seniory 
1.3.1 Počet personálního zabezpečení agendy 
v rámci organizační struktury krajského úřadu 
1.3.2 Počet obcí zapojených do grantového 
programu (GP) Podporujeme prorodinnou a 
seniorskou politiku obcí 
1.3.3 Počet výzev na realizaci prorodinných 
opatření v obcích 
1.3.4 Počet podpořených registrovaných 
sociálních služeb a služeb doplňujících v obcích 
v oblasti střednědobého plánování 
1.3.5 Počet nově vzniklých koncepcí rodinné 
politiky v obcích v daném roce 
1.3.6 Počet nově navázané spolupráce s 
ostatními aktéry rodinné a seniorské politiky 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Aktivita 
1.3.1. 
V rámci zajištění 
personální agendy 
Krajského úřadu  
 
Aktivity 
1.3.2. až 1.3.6 
Zpracování 
evaluačního 
dokumentu/evaluační 
zprávy 
 
 
 
 

 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné subjekty Vedení Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina 

Pojmenování možného 

rizika 
Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Nedostatek finančních 

prostředků 

Nezájem zaměstnavatelů 

Hledání vícezdrojového financování (rozpočet kraje + dotační výzvy 

evropských fondů) 

Propagace problematiky mezi zaměstnavateli 
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Neexistence vhodných 

dotačních titulů 

z evropských fondů 
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Návrh implementace opatření 

Priorita/Pilíř 2 
Podpora přirozených funkcí rodiny včetně podpory služeb pro 

funkční i ohrožené rodiny 

Cíl  

Podporovat služby pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný 

charakter, vedou k posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování 

rodinných vztahů, podpora rodiny v péči o děti, jejich výchově a při 

harmonizaci práce a rodiny. Dalším cílem je komplexní pomoc rodinám 

s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení, a předcházet 

jeho případnému prohlubování. 

Dílčí cíle  

• Realizovat níže uvedené aktivity a nastavit síť služeb, které budou 

adekvátně reagovat na potřeby rodin s dětmi, optimalizovat řízení  

a financování systému péče o rodiny. 

• Realizovat níže uvedené aktivity na podporu rodiny a rozvoj 

rodičovských kompetencí, podporovat funkčnost rodin. 

• Realizovat níže uvedené aktivity, zajistit poskytování služeb pro 

rodiny, které doplňují registrované sociální služby (nejsou však 

definovány zákonem o sociálních službách). 

• Realizací níže uvedených aktivit a věnovat zvýšenou pozornost 

potřebám rodin v nadefinované obtížné či jinak náročné životní situaci 

Implementátor 
Odbor sociálních věcí a oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje 

služeb (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

Opatření 

Opatření 2.1 Podpora sítě prorodinných služeb a zajišťování jejich 

místní a typové dostupnosti 

Opatření 2.2 Preventivní aktivity na podporu rodiny a rozvoj 

rodičovských kompetencí 

Opatření 2.3 Podpora doplňujících služeb pro rodiny 

Opatření 2.4 Podpora rodin se specifickou potřebou  

Aktivity Odhadované náklady Zdroje Termín 

2.1.1 Metodická podpora 

při tvorbě a mapování sítě 

služeb pro rodiny na úrovni 

obcí 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina  

Průběžně 

 

V průběhu 

platnosti 

koncepce 

2.1.2 Motivace a podpora 

vytvoření elektronické 

databáze sítě služeb 

pro rodiny na obecní 

úrovni 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina 

Průběžně 

 

V průběhu 

platnosti 

koncepce 

2.1.3 Vytvoření grantového 

programu (GP) pro obce na 

podporu služeb pro rodiny 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina 

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina 

Každoročně 
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V průběhu 

platnosti 

koncepce 

2.2.1 Realizace aktivit 

zaměřených na prevenci 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina 

Průběžně 

 

V průběhu 

platnosti 

koncepce 

2.2.2 Podpora vzdělávacích 

a osvětových programů 

k udržení a zkvalitnění 

partnerských, manželských 

a rodičovských vztahů, 

prevence konfliktů rodiny 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina 

Průběžně 

 

V průběhu 

platnosti 

koncepce 

2.2.3 Podpora 

poradenských služeb pro 

rodiny 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina 

Průběžně 

 

V průběhu 

platnosti 

koncepce 

2.3.1 Podpora aktivit 

mateřských a rodinných 

center v kraji 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu 

platnosti 

koncepce 

2.3.2 Zajištění sítě Family 

a Senior Pointů, metodická 

a finanční podpora 

a koordinace jejich aktivit 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu 

platnosti 

koncepce 

2.3.3 Podpora dalších 

organizací poskytujících 

služby na podporu 

fungující rodiny 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu 

platnosti 

koncepce 

2.3.4 V souladu se 

střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb 

podpora sociálních služeb 

pro rodiny s dětmi 

nacházejících se v obtížné 

sociální situaci 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina 

Každoročně 

 

V průběhu 

platnosti 

koncepce 

2.4.1 Podpora neformálních 

pečujících 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina 

Průběžně 

 

V průběhu 

platnosti 

koncepce 

2.4.2 Podpora náhradních 

rodin a pěstounské péče 

Dle schváleného 

rozpočtu Kraje 

Vysočina  

V rámci běžného rozpočtu 

Kraje Vysočina 

Průběžně 
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V průběhu 

platnosti 

koncepce 

Realizační tým/ skupina 

Odbor sociálních věcí 

Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb 

Zástupci obecních samospráv 

Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina 

Politik odpovědný za sociální oblast 

Vedoucí odboru sociálních věcí 

Vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb 

Indikátory Výstupy Harmonogram 

2.1.1 a 2.1.2 a 2.1.3   

Počet podpořených a 

zapojených obcí 

2.2.1 a 2.2.2 Počet 

realizovaných aktivit a 

osvětových programů  

2.2.3 a 2.3.1 a 2.3.2 a 2.3.3 a 

2.3.4 a 2.4.1 a 2.4.2 

Počet podpořených subjektů 

a projektů 

 

 

 

Aktivity 2.1.1. až 2.4.2. 

Zpracování evaluačního dokumentu/evaluační 

zprávy 

 

Schválené dotační programy 
 

Aktivity 

2.1.1. a 2.1.2. a 2.2.1. 

a 2.2.2. a 2.2.3. 2.4.1. 

a 2.4.2. 

Průběžné plnění 

 

Aktivity 

2.1.3. a 2.3.1. a 2.3.2. 

a 2.3.3. a 2.3.4. 

Každoroční plnění 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné subjekty Vedení kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina 

Pojmenování možného 

rizika 
Návrh řešení pravděpodobného rizika 

Nedostatek finančních 

prostředků 

Neexistence vhodných 

dotačních titulů z evropských 

fondů 

 

Hledání vícezdrojového financování (rozpočet kraje + dotační výzvy 

evropských fondů) 

Propagace problematiky mezi organizacemi věnujícími se prorodinné 

politice 
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Závěr 

Kraj Vysočina aktivně rozvíjí oblasti prorodinné a seniorské politiky, mapuje aktuální sociální, 

demografické i ekonomické ukazatele a snaží se, v návaznosti na ně, podporovat vhodné  

a důstojné podmínky pro život rodin, dětí i seniorů.  

Jak již bylo uvedeno v úvodu, Návrh implementace má sloužit jako metodická podpora při 

realizaci jednotlivých navržených opatření a aktivit, včetně popisu jejich realizace. Návrh 

implementace mohou využít představitelé kraje a další relevantní aktéři při formulaci 

prorodinných opatření a aktivit v uvádění do praxe. Dokument obsahuje konkrétně 

rozpracovaná prorodinná opatření, a to včetně finanční rozvahy, aplikovatelná v podmínkách 

daného kraje. 
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