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Návrh implementace opatření pro hlavní město Praha  
(na období 2020–2023) 

 

Úvod 

Rodinná politika ve své podstatě představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodin 
ve všech jejích etapách. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, zasahuje do nejrůznějších 
veřejných oblastí života společnosti, jako např. bydlení, školství, kultury, volného času, 
zdravotnictví, trhu práce, infrastruktury atd. Měla by pamatovat na všechny vývojové fáze 
rodin, stejně jako na jejich potřeby v konkrétních situacích.  

Na území hl. m. Prahy (dále jen „HMP“) je rodinné politice věnována pozornost.  
Dne 10. 3. 2009 byla usnesením Rady hl. m. Prahy č. 263 schválena první „Koncepce rodinné 
politiky hlavního města Prahy 2009–2010“1. Aktuálně je prorodinná politika zařazena  
do „Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy pro volební období 2018-2022“2  
a Rada hl. m. Prahy schválila dne 15. 2. 2021 v usnesení č. 2503 dokument „Základní směry 
prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021–2022“4. 

Hlavní město Praha, obdobně jako ostatní kraje v České republice (dále jen „ČR“),  
je v současné době postaveno před celou řadu sociálních a demografických změn, které mají 
významný vliv na rodiny, a proto stoupá význam podpory vytváření příznivých podmínek  
pro fungování rodin na regionální úrovni prostřednictvím adekvátních prorodinných opatření. 

„Návrh implementace opatření pro hlavní město Praha (na období 2020–2023)“ vznikl v rámci 
projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) „Koordinace opatření 
na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“, zkráceně „Krajská rodinná 
politika“5, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 a svým obsahem navazuje na dokument 
„Návrh rozšíření koncepce rodinné politiky pro hlavní město Praha (na období 2020–2023)“6. 

Dokument „Návrh implementace opatření pro hlavní město Praha (na období 2020–2023)“ 
vznikl jako výstup regionální platformy Praha ve spolupráci s celorepublikovou platformou  
a krajskou poradkyní. Součástí tohoto dokumentu jsou návrhy konkrétních prorodinných 
opatření, která se vztahují k aktuálním prioritním tématům rodinné politiky HMP, která mohou 
                                                            
1 Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy 2009–2010 [online]. MHMP, 2009 (cit. 1. 3.  2021). 
Dostupné z: 
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/rodina/rodinna_politika/koncepce_rodinne_politiky/index.html   
2 Programové prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí 
ve spolupráci s KDU-ČSL [online]. MHMP, 2018 (cit. 1. 3. 2021). Dostupné z: 
https://www.praha.eu/file/2892031/programove_prohlaseni.pdf  
3 Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 250 ze dne 15.2.2021 k návrhu na schválení Základních 
směrů prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021–2022 [online]. MHMP, 2021  
(cit. 1. 3.  2021). Dostupné z: 
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=252034093101096057047034111101096057
044034108101096057044034105101096057044&id=603531 
4 Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021-2022 [online]. MHMP, 2021 
(cit. 14. 5. 2021). Dostupné z: 
https://socialni.praha.eu/jnp/cz/rodina/rodinna_politika/koncepce_rodinne_politiky/index.html   
5 Informace o projektu MPSV „Krajská rodinná politika“ jsou k dispozici na www.rodinyvkrajich.mpsv.cz  
6 Návrh implementace opatření pro hlavní město Praha (na období 2020-2023) [online]. MPSV, 2020 
(cit. 1. 3.  2021). Dostupné z: 
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/Návrhy_koncepc%C3%AD_/NRKRP_HLM.pdf  

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/rodina/rodinna_politika/koncepce_rodinne_politiky/index.html
https://www.praha.eu/file/2892031/programove_prohlaseni.pdf
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=252034093101096057047034111101096057044034108101096057044034105101096057044&id=603531
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=252034093101096057047034111101096057044034108101096057044034105101096057044&id=603531
https://socialni.praha.eu/jnp/cz/rodina/rodinna_politika/koncepce_rodinne_politiky/index.html
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/NRKRP_HLM.pdf
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využít zástupci Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), Úřadů městských částí 
hl. m. Prahy (dále jen „ÚMČ“) a další aktéři rodinné politiky pro formulaci prorodinných opatření 
a jejich uvádění do praxe. 

„Návrh implementace opatření pro hlavní město Praha (na období 2020-2023)“ nalezne  
své uplatnění i po skončení realizace projektu MPSV „Krajská rodinná politika“7, neboť může 
být využit jako významný podklad pro další systémovou práci v oblasti regionální rodinné 
politiky a podpory rodin v Praze.  

 

Návaznost na „Návrh rozšíření koncepce rodinné politiky pro hlavní město 
Praha (na období 2020–2023)“ 
 
Dokument „Návrh implementace opatření pro hlavní město Praha (na období 2020–2023)“,  
jak jej předkládá regionální platforma Praha, je zaměřen na podporu funkčních rodin. Zahrnuje 
aktuální prioritní témata rodinné politiky hl. m. Prahy, která byla zaznamenána v průběhu 
realizace projektu MPSV „Krajská rodinná politika“: 
 

1. Podpora neformálních pečujících 
2. Slaďování pracovního a rodinného života 
3. Podpora komunitního života  
4. Podpora soudržnosti rodiny 
5. Metodická podpora a koordinace na úrovni MHMP 

 
Během realizace projektu MPSV „Krajská rodinná politika“ probíhala jednání regionální 
platformy Praha, kde byla diskutována aktuální témata rodinné politiky hl. m. Prahy a probíhalo 
sdílení dobré praxe v oblasti rodinné politiky. Členové a členky regionální platformy Praha 
navrhli zaměřit se na výše uvedená prioritní témata. 
 
Následně byly tyto náměty na prioritní témata diskutovány se zástupci MHMP, které byly dne  
14. 2. 2020 podpořeny Magistrátem hl. m. Prahy k dalšímu rozpracování v rámci  
„Návrhu rozšíření koncepce rodinné politiky pro hlavní město Praha (na období 2020–2023)“, 
respektive následně také v rámci tohoto navazujícího dokumentu „Návrh implementace 
opatření pro hlavní město Praha (na období 2020–2023)“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                            
7 Projekt MPSV „Krajská rodinná politika“ je realizován od 1.1.2017 do 31.12.2021. 
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Přehled prioritních témat, cílů a hlavních námětů na opatření pro hlavní 
město Praha (na období 2020–2023)8:  
 
Na základě spolupráce se členy regionální platformy Praha byly v průběhu realizace projektu  
„Krajská rodinná politika“ identifikovány níže uvedené hlavní náměty na opatření: 
 
 
Priorita 1: Podpora neformálních pečujících 

Cílem priority je zvýšit podporu neformálních pečujících ze strany veřejné správy.  
Podpora neformálních pečujících vyplynulo jako klíčové téma z mapování potřeb ÚMČ hl. m. 
Prahy v oblasti rodinné politiky9 a z jednání regionální platformy Praha. Toto téma  
je deklarováno jako priorita rodinné politiky v „Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy“10. 

 

Priorita 2: Slaďování pracovního a rodinného života 

Cílem priority je podpora vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života 
v prostředí veřejné správy a v soukromém sektoru. 
 
Vytváření pracovního prostředí a podmínek na podporu slaďování pracovního, rodinného  
a osobního života vede nejen k vytváření kultury vstřícnosti a lidskosti, ale také k prevenci 
negativních jevů jako je vyhoření, nedostatečného soustředění na práci, nízké angažovanosti 
zaměstnaných, nízké efektivity či neloajality zaměstnanců a zaměstnankyň.  
Firmám a organizacím se – podle zkušenosti zaměstnavatelů – prorodinná opatření vrátí vyšší 
produktivitou, loajalitou zaměstnanců, nižšími náklady investovanými na získávání  
a zaškolování nových zaměstnanců.11  

                                                            
8 Jedná se o souhrn hlavních prioritních témat a návrhů hlavních opatření, která jsou uvedena  
v „Návrhu rozšíření koncepce rodinné politiky pro hlavní město Praha (na období 2020-2023)“.  
9 Mapování potřeb v oblasti rodinné politiky uskutečnila od února do září 2019 ve všech 57 ÚMČ  
krajská poradkyně Jitka Chrtková 
10 Programové prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí 
ve spolupráci s KDU-ČSL [online]. MHMP, 2018 (cit. 1. 3. 2021). Dostupné z: 
https://www.praha.eu/file/2892031/programove_prohlaseni.pdf  
11 CHRTKOVÁ J., DRNKOVÁ JAČKOVÁ K. Projekt Krajská rodinná politika. 2020. Fórum sociální 
politiky č. 3/2020, s. 43-44 

Priorita: 1. Podpora neformálních pečujících 
Cíl: Zvýšit podporu neformálních pečujících ze strany veřejné správy 
Opatření: 1.1. Nastavit koordinovaný a koncepční přístup k podpoře 

neformálních pečujících na území hl. m. Prahy 
 1.2. Vytvoření a ukotvení typové pozice sociálního pracovníka-

koordinátora/koordinátorky podpory neformálních pečujících 

Priorita: 2. Slaďování pracovního a rodinného života 
Cíl: Podpora vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života 

na území hl. m. Prahy 
Opatření: 2.1. Podpora při zavádění a realizaci prorodinných opatření v oblasti    

slaďování pracovního a rodinného života v prostředí MHMP 
 2.2. Podpora při zavádění a realizaci prorodinných opatření v oblasti   

slaďování pracovního a rodinného života v prostředí ÚMČ hl. m. 
Prahy a příspěvkových organizací 

https://www.praha.eu/file/2892031/programove_prohlaseni.pdf
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Priorita 3: Podpora komunitního života 
 
Cílem priority je podpora místních komunit. Vzhledem k pokračujícímu trendu individualizace  
ve velkých městech a aglomeracích, který vyvazuje jednotlivce a rodiny z dalších komunitních 
vazeb, je třeba systémově podporovat obyvatele hlavního města Prahy, aby se identifikovali 
s lokalitou městské části, kde žijí. Komunita zvládne vyřešit řadu sociálních jevů a podpořit 
rodiny v případné složité životní situaci. 

 

Priorita 4: Podpora soudržnosti rodiny 
 
Cílem priority je podpora vytváření vhodných podmínek pro rodiny v hl. m. Praze.  
Cílem podpory je nabídnout takovou formu a rozsah podpory, které prospívají soudržnosti 
rodiny a současně respektují její autonomii.12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
12 Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy 2009–2010 [online]. MHMP, 2009, s. 42  
(cit. 1. 3.  2021). Dostupné z: 
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/rodina/rodinna_politika/koncepce_rodinne_politiky/index.html   

 2.3. Podpora při zavádění a realizaci prorodinných opatření v oblasti 
slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů  
(v soukromém sektoru) 

 2.4. Zřízení jednotného kontaktního místa pro firmy a jejich 
zaměstnance za účelem možnosti poradenství při řešení životních 
situací zaměstnanců 

Priorita: 3. Podpora komunitního života 
Cíl: Podpora místních komunit 
Opatření: 3.1. Podporovat rozvoj místních komunit a komunitních center  

jako zázemí pro setkávání, posilování mezigeneračních vztahů  
a spolupráci 

 3.2. Pravidelně analyzovat a vyhodnocovat komunitní život  
v městských částech 

 3.3. Vytvořit transparentní mechanismy a nástroje pro oživení 
komunitního života 

Priorita: 4. Podpora soudržnosti rodiny 
Cíl: Podpora vytváření vhodných podmínek pro rodiny v hl. m. Praze 
Opatření: 4.1. Podpora mateřských, rodinných center a neziskových organizací 
 4.2. Posílení přenosu informací o možnostech podpory rodinám 

prostřednictvím pracovišť Centra sociálních služeb Praha, 
případně příspěvkových organizací ÚMČ hl. m. Prahy 

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/rodina/rodinna_politika/koncepce_rodinne_politiky/index.html


 

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 hl. m. Praha. Tento projekt je financován 
z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 
 
 8  

Priorita 5: Metodická podpora a koordinace na úrovni MHMP 
 
V průběhu realizace aktivit projektu MPSV „Krajská rodinná politika“ a dle výsledků mapování 
potřeb ÚMČ hl. m. Prahy v oblasti rodinné politiky vyplynula potřeba posílení metodické 
podpory a vedení současného systému rodinné politiky ze strany MHMP. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita: 5. Metodická podpora a koordinace na úrovni MHMP 
Cíl: Rozvoj stávajícího systému rodinné politiky hl. m. Prahy 
Opatření: 5.1. Odborná podpora, metodické vedení a koordinace současného 

systému rodinné politiky na území hl. m. Prahy 
 5.2. Vytváření jednoletých akčních plánů rodinné politiky hl. m. Prahy 
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Pomocné tabulky pro tvorbu dokumentu 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: 1. Podpora neformálních pečujících 
Cíl:  Zvýšit podporu neformálních pečujících ze strany veřejné správy 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na nedostatečnou systémovou podporu neformálních 
pečujících na území hl. m. Prahy 

Implementátor:  MHMP (odbor sociálních věcí) 
Opatření 1.1. Nastavit koordinovaný a koncepční přístup k podpoře 

neformálních pečujících na území hl. m. Prahy13 
1.2. Vytvoření a ukotvení typové pozice sociálního pracovníka-   
       koordinátora/koordinátorky podpory neformálních pečujících 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

1.1.1. Vytvoření strategického 
dokumentu HMP pro zajištění 
koordinovaného  
a koncepčního přístupu 
k neformálním pečujícím  
na území HMP s výhledem  
do roku 2030 (2050) 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí) 

31. 12. 202114 

1.1.2. Vytvoření a aktualizace 
statistik o neformálních 
pečujících a poskytnuté 
podpoře této cílové skupině 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí) 

31. 12. 2021 
a následná 
průběžná 
aktualizace 

1.1.3. Systémová osvěta 
zaměřená na zaměstnavatele 
na území HMP, která podpoří 
jejich roli při podpoře 
neformálních pečujících, vč. 
zveřejňování příkladů dobré 
praxe: 
o 4x online kulatý 

stůl/workshop 
o www stránky pro 

zaměstnavatele  
o sociální sítě 
o letáky 
o články v časopisech, tisku, 

zpravodajích ÚMČ 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí,  
tiskový odbor) 

Online kulatý 
stůl/workshop 
4x ročně 
 
Letáky 1x 
ročně  
 
Ostatní aktivity 
průběžně do 
31. 12. 2023 
dle media/PR 
plánu MHMP 

1.2.1. Poskytování odborného 
poradenství neformálním 
pečujícím dle aktuálně 
dostupných možností 
prostřednictvím pozice 
koordinátora/koordinátorky 
podpory neformálních 
pečujících  

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí)  
– v rámci výdajů na pozici 
koordinátora/koordinátorky  

Průběžně do 
31. 12. 2023 

1.2.2. Zmapování dostupné 
pečovatelské, zdravotní  
a dalších typů služeb,  
včetně zjištění jejich kapacity 
přímo v dané lokalitě  

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí)  
– v rámci výdajů na pozici 
koordinátora/koordinátorky  

Do 3 měsíců 
po obsazení 
pozice 
koordinátora/ 
koordinátorky 
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13 Opatření je uvedeno jako "Opatření 5.1." v „Plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 
2019-2021 (3. aktualizace)“: 
Plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019-2021 (3. aktualizace) [online]. MHMP, 
2020, s. 70 (cit. 1. 3. 2021). Dostupné z: 
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/inde
x.html  
14 Plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019-2021 (3. aktualizace) [online]. MHMP, 
2020, s. 70 (cit. 1. 3. 2021). Dostupné z: 
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/inde
x.html  

1.2.3. Monitoring a 
vyhodnocování dostupnosti 
informací pro neformální 
pečující na informačních 
místech veřejné správy a 
samosprávy (sociální odbor 
úřadu, případová sociální 
práce, která by doprovázela 
klienty v průběhu řešení jejich 
pečovatelské situace)  

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí)  
– v rámci výdajů na pozici 
koordinátora/koordinátorky  

Průběžně  
do 31. 12. 
2023,  
dle aktuálních 
potřeb 

Realizační tým/ 
skupina 

MHMP (odbor sociálních věcí)  

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Rada hl. m. Prahy 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
o Počet schválených strategických 

dokumentů 
o Počet nově vytvořených statistik 
o Počet nově vytvořených dokumentů 
o Počet podpořených osob  

o v rámci poskytnutého poradenství 
o v rámci účasti na online kulatých 

stolech/workshopech 

o Koncepce na podporu 
neformálních pečujících na 
území HMP  

o Zpráva o poskytnutém 
poradenství 
prostřednictvím 
koordinátora/koordinátorky  

o Statistiky o neformálních 
pečujících (ideálně do 
úrovně všech 57 ÚMČ) 

o Přehled poskytovatelů 
sociálních a dalších 
návazných služeb  

2019–2021 
 
 
Průběžně  
1x měsíc do 
31. 12. 2023 
 
Průběžná 
aktualizace do 
31. 12. 2023 
 

Průběžná 
aktualizace do 
31. 12. 2023 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

MHMP (radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví) 

Pojmenování možného 
rizika 

Návrh řešení pravděpodobného rizika 

V případě, že neformálním 
pečujícím nebude 
poskytována podpora,  
a to jak v podobě 
ekonomického zajištění, tak 
především v podobě odborné 
pomoci, pak je možné 
očekávat, že s ohledem  
na rozvolňování 
mezigenerační soudržnosti, 

Podpora neformálních pečujících zahrnuta jako priorita  
ve strategických dokumentech MHMP pro plánování sociálních 
služeb HMP 
 

 
 
 
 
 
 

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/index.html
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/index.html
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/index.html
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/index.html
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15 Plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019-2021 (4. aktualizace) [online]. 
MHMP, 2020, s. 18 (cit. 1. 3. 2021). Dostupné z: 
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/inde
x.html 

může systém neformálně 
pečujících začít selhávat.15  
  
Nedodržení termínu z důvodu 
neobsazení pozice sociálního 
pracovníka-
koordinátora/koordinátorky 

 
 
 
Do doby nástupu koordinátora/koordinátorky zajistit realizaci 
opatření prostřednictvím jiných pracovníků odboru sociálních 
věcí MHMP 

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/index.html
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/index.html
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: 2. Slaďování pracovního a rodinného života 
Cíl:  Podpora vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného 

života na území hl. m. Prahy 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Dosáhnout lepších podmínek v oblasti podpory slaďování pracovního  
a rodinného života (v prostředí veřejné správy a samosprávy) 

Implementátor:  MHMP (odbor sociálních věcí) 
Opatření 2.1. Podpora při zavádění a realizaci prorodinných opatření 

v oblasti slaďování pracovního a rodinného života v prostředí 
MHMP 
2.2. Podpora při zavádění a realizaci prorodinných opatření 
v oblasti slaďování pracovního a rodinného života v prostředí 
ÚMČ hl. m. Prahy a příspěvkových organizací 
2.3. Podpora při zavádění a realizaci prorodinných opatření  
v oblasti slaďování pracovního a rodinného života  
u zaměstnavatelů (v soukromém sektoru)  
2.4. Zřízení jednotného kontaktního pro firmy a jejich zaměstnance 
za účelem možnosti poradenství při řešení životních situací 
zaměstnanců 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

2.1.1. Průběžný monitoring 
prorodinných opatření  
a příkladů dobré praxe 
z prostředí státní správy  
a samosprávy  
(v rámci ÚMČ hl. m. Prahy,  
ale i dalších státních institucí) 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí) 

Průběžně 

2.1.2. Průběžná realizace 
průzkumů spokojenosti a potřeb 
zaměstnanců MHMP 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP 
(personální odbor) 

2x ročně 

2.1.3. Návrhy na zavádění 
případných opatření podpory 
flexibilních forem práce  
a dalších nástrojů v oblasti 
slaďování pracovního  
a rodinného života v prostředí 
MHMP 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP 
(personální odbor), ESIF 

1x ročně 

2.1.4. Zajištění provozu dětské 
skupiny/jeslí jako benefitu  
pro zaměstnance MHMP 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP, ESIF Průběžně 
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2.2.1. Šíření příkladů dobré 
praxe z MHMP a ÚMČ hl. m. 
Prahy, případně jiných subjektů 
státní správy  
(např. ministerstva, apod)  
jako případné inspirace  
pro eventuální zavedení 
v dalších ÚMČ hl. m. Prahy 
nebo příspěvkových 
organizacích  
o Sborník příkladů dobré 

praxe  
o Elektronický newsletter 
o Vzdělávací akce pro rodiče 

malých dětí na MD/RD  
a další osoby v roli 
neformálního pečovatele 
(online i offline) 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí), 
ESIF 

Průběžně  
do 31. 12. 2023 
1x 2 měsíce 

2.2.2. Podpora sdílení 
zkušeností ÚMČ hl. m. Prahy  
a příspěvkových organizací  
se zaváděním opatření  
v oblasti slaďování pracovního 
a rodinného života  
o Pravidelná setkání  

se zástupci všech 57 ÚMČ  
a příspěvkových organizací 
 

o Webinář shrnující základní 
informace o slaďování  
a dostupných nástrojích  
pro úředníky a úřednice 
  

o Průběžné konzultace 
prostřednictvím 
specialisty/specialistky 
rodinné politiky 

 
 
 
 
 
 
V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP  
 
V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP  
 
V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

 
 
 
 
 
 
Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí), 
ESIF 
 
 
Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí), 
ESIF 
 
 
Rozpočet MHMP (odbor 
sociálních věcí) – v rámci 
stávajících agend 
specialistky rodinné politiky 

 
 
 
 
 
 
4x ročně  
do 31. 12. 2023 
 
 
 
Průběžně  
do 31. 12. 2023 
 
 
 
Průběžně  
do 31. 12. 2023 

2.2.3. Podpora zavádění 
dětských skupin/jeslí v prostředí 
ÚMČ, příspěvkových 
organizací, případně jiných 
zaměstnavatelů  
o Poradenství-metodická 

podpora, propojení  
na metodiky MPSV 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí) 

Průběžně  
do 31. 12. 2023 

2.2.4. Zřízení dětských  
a přebalovacích koutků  
pro klienty s dětmi v prostorách 
MHMP/ÚMČ 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP, ÚMČ, 
ESIF 

Průběžně  
do 31. 12. 2023 
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2.3.1. Monitoring prorodinných 
opatření a příkladů dobré praxe  
v prostředí soukromého sektoru  

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí) 
 

Průběžně  
do 31. 12. 2023 

2.3.2. Navázání spolupráce 
s klíčovými aktéry  
(např. Hospodářská komora  
hl. m. Prahy) a zaměstnavateli 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí) 

Do 31. 12. 2021 
 

2.3.3. Pořádání pravidelných 
osvětových akcí  
pro zaměstnavatele  

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí) 
 

1x 3 měsíce  
do 31. 12. 2023 
 

2.3.4. Ocenění zaměstnavatelů 
„přátelských rodině“ 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí) 

1x rok  
do 31. 12. 2023 

2.4.1. Poskytování poradenství 
prostřednictvím jednotného 
kontaktního místa rodinám 
zaměstnanců v obtížné životní 
situaci, seznámení s případnými 
možnostmi další podpory  
(např. prostřednictvím  
Centra sociálních služeb Praha, 
Úřadů práce ČR, neziskových 
organizací apod.)  

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí) 
 – výdaje na pozici 
„Specialista/Specialistka 
rodinné politiky“ 

Průběžně  
do 31. 12. 2023 

2.4.2. Průběžný monitoring  
a sdílení informací o aktuálních 
možnostech podpory rodin  
v obtížné životní situaci 
prostřednictvím zaměstnavatelů 
(podpora od nadací  
a nadačních fondů zřizovaných 
zaměstnavateli apod.) 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP  
(odbor sociálních věcí)  
– výdaje na pozici 
„Specialista/Specialistka 
rodinné politiky“ 

Průběžně  
do 31. 12. 2023 

Realizační tým/ 
skupina 

MHMP (odbor sociálních věcí)  

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina MHMP (ředitel/ka odboru sociálních věcí) 

MHMP (ředitel/ka personálního odboru) 
MHMP (radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví) 
MHMP (ředitel Magistrátu hl. m. Prahy) 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Počet zpráv z monitoringu 
Počet zveřejněných příkladů dobré praxe 
Počet realizovaných průzkumů  
Počet evaluačních zpráv a dotazníků  
Počet návrhů na zavedení nových prorodinných 
opatření v prostředí MHMP 
Počet podpořených projektů/opatření 
Počet webinářů a vzdělávacích akcí  
Počet dětských skupin/jeslí MHMP 

Zpráva z monitoringu 
Sborník příkladů dobré 
praxe 
 
Evaluační zpráva 
Evaluační dotazník 
 
Přehled nových 
projektů/opatření 
 
 

2x ročně 
Průběžně  
do 31. 12. 2023 
 
Průběžně  
do 31. 12. 2023 
 
Průběžně  
do 31. 12. 2023 
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Počet nově vytvořených dětských skupin/jeslí  
v ÚMČ/přísp. organizacích/u ostatních 
zaměstnavatelů 
Počet nově zřízených dětských a přebalovacích 
koutků 
Počet poskytnutých konzultací  
Počet oceněných zaměstnavatelů „přátelských“ 
rodině 

Webináře, vzdělávací akce 
 
 
Zpráva z realizace 
projektů/opatření 
 
Zpráva o zajištění provozu 
dětských skupin MHMP  
 
Přehled nově vytvořených 
dětských skupin/jeslí  
na území HMP 
 
Přehled nově zřízených 
dětských a přebalovacích 
koutků 
 
Web-jednotné kontaktní 
místo (online forma) 

Průběžně  
do 31. 12. 2023 
 
1x ročně  
do 31. 12. 2023 
 
2x ročně 
 
 
Průběžně  
do 31. 12. 2023 
 
 
Průběžně  
do 31. 12. 2023 
 
 
Do 31. 12. 2021 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

MHMP (ředitel/ka odboru sociálních věcí) 
MHMP (radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví) 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek finančních 
prostředků 
Neexistence vhodných 
dotačních titulů z ESIF 

Průběžný monitoring a hledání jiných zdrojů financování 
(např. spoluúčast rodičů při financování docházky dítěte  
do DS MHMP, apod) 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: 3. Podpora komunitního života 
Cíl:  Podpora místních komunit 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na pokračující trend individualizace ve velkých městech 
a aglomeracích, který vyvazuje jednotlivce a rodiny z dalších 
komunitních vazeb. 

Implementátor:  MHMP (odbor sociálních věcí) 
Opatření 3.1. Podporovat rozvoj místních komunit a komunitních center 

jako zázemí pro setkávání, posilování mezigeneračních vztahů 
a spolupráci16 
3.2. Pravidelně analyzovat a vyhodnocovat komunitní život 
v městských částech17 
3.3. Vytvořit transparentní mechanismy a nástroje pro oživení 
komunitního života18 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

3.1.1. Podporovat a animovat vznik 
lokálních sítí (networků/komunit) 
 
 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí, 
odbor kultury a 
cestovního 
ruchu), 
případně ESIF 

Průběžně do 
31. 12. 2023 

3.1.2. Průběžné mapování kulturně-
komunitního života v lokalitách,  
vč. aktualizace příslušných analytických 
dokumentů IPR  

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP a IPR 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí, 
odbor kultury), 
IPR 

Průběžně do 
31. 12. 2023 

3.1.3. Moderace komunikace a spolupráce 
zainteresovaných subjektů 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí) 
– v rámci 
činností 
specialisty/ky 
rodinné politiky 

Průběžně do 
31. 12. 2023 

3.1.4. Metodická podpora, školení 
organizátorů komunit, informační webové 
stránky pro lídry komunit a komunitního 
života 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí) 
– v rámci 
činností 
specialisty/ky 
rodinné politiky 

Průběžně do 
31. 12. 2023 

3.2.1. Průběžně sledovat a vyhodnocovat 
data (mapování, analýzy, studie) v oblasti 
komunitního života v městských částech 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP a IPR 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí, 
odbor kultury), 
IPR 

Průběžně do 
31. 12. 2023 

3.2.2. Vypracování případových studií 
s příklady z ČR i ze zahraničí na téma 
význam místních kulturně-komunitních 
aktivit pro rozvoj města, městských čtvrtí  
a lokalit 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP a IPR 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí, 
odbor kultury), 
IPR 

Průběžně do 
31. 12. 2023 
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16 Opatření je detailněji popsáno ve Strategickém plánu hlavního města Prahy (návrhová část – 
aktualizace 2016) jako opatření 1.2. A1. 
Strategický plán hlavního města Prahy – Návrhová část – aktualizace 2016 [online]. IPR, 2019  
(cit. 1. 3. 2021). Dostupné z: https://www.iprpraha.cz/clanek/83/co-je-strategicky-plan  
17 Opatření navazuje na opatření, které je uvedeno ve Strategickém plánu hlavního města Prahy 
(návrhová část – aktualizace 2016) jako opatření 1.2. A2. 
Strategický plán hlavního města Prahy – Návrhová část – aktualizace 2016 [online]. IPR, 2019  
(cit. 1. 3. 2021). Dostupné z: https://www.iprpraha.cz/clanek/83/co-je-strategicky-plan 
18  Opatření je uvedeno ve Strategickém plánu hlavního města Prahy (návrhová část – aktualizace 2016) 
jako opatření 1.2. A3. 
Strategický plán hlavního města Prahy – Návrhová část – aktualizace 2016 [online]. IPR, 2019  
(cit. 1. 3. 2021). Dostupné z: https://www.iprpraha.cz/clanek/83/co-je-strategicky-plan 
19 Analýza infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy (zaměřená na infrastrukturu vybrané občanské 
vybavenosti) – Kulturně komunitní centra [online]. IPR, 2019 (cit. 1. 3. 2021). Dostupné z: 
https://www.iprpraha.cz/obyvatelstvo  

3.2.3. Vytvoření metodiky sběru  
a vyhodnocování dat o lokálních kulturně-
sociálních a prorodinných aktivitách podle 
městských částí/lokalit s cílem tyto aktivity 
usměrňovat dle aktuálních priorit rodinné 
politiky HMP 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP a IPR 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí, 
odbor kultury), 
IPR 

31. 12. 2023 

3.3.1. Vytvoření manuálu/pravidel realizace 
aktivit ve veřejném prostoru a využití 
veřejného majetku pro tyto aktivity, vč. 
podpory využívání prostor škol veřejností 
mimo učební hodiny 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí, 
odbor kultury, 
odbor školství), 
IPR 

31. 12. 2023 

Realizační tým/ skupina MHMP (odbor sociálních věcí-specialista/specialista rodinné politiky, 
odbor kultury a cestovního ruchu), IPR  

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina MHMP (ředitel/ka odboru sociálních věcí) 

MHMP (ředitel/ka odboru kultury a cestovního ruchu) 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet analytických a metodických dokumentů, které mapují 
aktéry kulturně-komunitní života v jednotlivých ÚMČ,  
vč. jejich aktivit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualizovaná 
„Analýza 
infrastrukturních 
potřeb hl. m. 
Prahy (kulturně-
komunitní 
centra)“19  
 
Metodika sběru 
a 
vyhodnocování 
dat o lokálních 
kulturně-
sociálních  
a prorodinných 
aktivitách 
 
Manuál  
s pravidly 
využití 
veřejného 

Průběžná 
aktualizace, 
minimálně  
1x 2 roky 
 
 
 
 
Průběžná 
aktualizace  
1x měsíčně  
do 31. 12. 
2023 
 
 
 
 
Do 31. 12. 
2022 
 
 

https://www.iprpraha.cz/clanek/83/co-je-strategicky-plan
https://www.iprpraha.cz/clanek/83/co-je-strategicky-plan
https://www.iprpraha.cz/clanek/83/co-je-strategicky-plan
https://www.iprpraha.cz/obyvatelstvo
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Počet poskytnutých moderací prostřednictvím 
specialisty/specialistky rodinné politiky MHMP, vč. návrhů 
na případná navazující opatření 
 
 
 
Počet školení, konzultací a článků na webu MHMP v rámci 
metodické podpory pro lídry komunit a komunitního života 
 
 
Počet případových studií na téma význam místních kulturně-
komunitních aktivit pro rozvoj města, městských čtvrtí  
a lokalit 

majetku  
pro prorodinné 
aktivity 
 
Report o 
uskutečněných 
moderacích 
komunikace  
a spolupráce 
 
Report  
o poskytnuté 
podpoře  
 
Případové 
studie z ČR  
i zahraničí 

 
 
 
 
Průběžně  
do 31. 12. 
2023 
 
 
 
1x měsíčně  
do 31. 12. 
2023 
 
Průběžně  
do 31. 12. 
2023 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

MHMP (radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví) 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek finančních prostředků  
Neexistence vhodných dotačních titulů z 
ESIF 

Hledání alternativních zdrojů financování  
(dle rozpočtu MHMP, možnosti spolufinancování 
ÚMČ, možnosti dotačních titulů, spolupráce 
s neziskovými organizacemi) 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: 4. Podpora soudržnosti rodiny 
Cíl:  Podpora vytváření vhodných podmínek pro rodiny v hl. m. Praze 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na aktuální negativní trendy rozvodovosti rodin.  
Stabilní a prosperující rodiny jsou zárukou dobrého prostředí  
pro výchovu dětí, udržitelného rozvoje společnosti a její funkčnosti  
a soudržnosti. 

Implementátor:  MHMP (odbor sociálních věcí) 
Opatření 4.1. Podpora mateřských, rodinných center a neziskových 

organizací 
4.2. Posílení přenosu informací o možnostech podpory rodinám 
prostřednictvím pracovišť Centra sociálních služeb,  
případně dalších příspěvkových organizací  

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

4.1.1. Systematická a dlouhodobá 
podpora prostřednictvím „grantů 
hlavního města Prahy – Programů 
v oblasti rodinné politiky“ – ideálně 
formou jednoletých i víceletých 
projektů 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP 
(odbor sociálních 
věcí) 

1x ročně 

4.1.2. Monitoring a šíření informací  
o případných možnostech finanční 
podpory z dalších zdrojů  
pro mateřská, rodinná centra  
a neziskové organizace  
– např. z dotačních titulů  
ÚMČ hl. m. Prahy atd.  

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP 
(odbor sociálních 
věcí)  

Průběžně  
do 31. 12. 
2023 

4.1.3. Systémová osvěta zaměřená 
na podporu soudržnosti rodin  
na území HMP: 
o workshopy, webináře  

(vedené odborníky) 
o www stránky pro veřejnost  
o sociální sítě 
o newsletter (rozesílaný 

registrovaným zájemcům)  
– inspirace na výlety, komunitní 
a vzdělávací akce, tipy na řešení 
životních situací, informace  
o slevách pro rodiny  
např. na vstupné apod.   

o letáky 
o časopisy, tisk, zpravodaje ÚMČ 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet MHMP 
(odbor sociálních 
věcí, tiskový odbor) 

Průběžně  
do 31. 12. 
2023  
(dle předem 
připraveného 
plánu 
osvětových 
aktivit MHMP) 

4.2.1. Podpořit osvětou další šíření 
informací o možnostech bezplatného 
poradenství, terapií a dalších aktivit 
podporujících soudržnost rodiny 
prostřednictvím pracovišť  
Centra sociálních služeb, 
příspěvkových organizací  
ÚMČ hl. m. Prahy 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP, ÚMČ, 
příspěvkových 
organizací 

Rozpočet MHMP 
(odbor sociálních 
věcí)  

Průběžně  
do 31. 12. 
2023  
(dle předem 
připraveného 
plánu 
osvětových 
aktivit MHMP) 
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Realizační tým/ 
skupina 

MHMP (odbor sociálních věcí-specialista/specialista rodinné politiky), 
specialista/specialistka rodinné politiky 
MHMP (odbor kultury a cestovního ruchu) 
MHMP (odbor školství) 
Policie ČR, odd. prevence 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina MHMP (ředitel odboru sociálních věcí) 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Podpořené projekty, subjekty a výše finanční podpory 
poskytnuté v rámci „grantů hlavního města Prahy – 
Programů v oblasti rodinné politiky“ 
 
 
Podpořené projekty mateřských, rodinných center  
a neziskových organizací z dotačních titulů ÚMČ  
a dalších zdrojů (např. ESIF, MPSV atd.) 
 
Podpořené projekty díky distribuci přehledu  
s dotačními příležitostmi pro mateřská, rodinná 
centra, ÚMČ, příspěvkové a neziskové organizace 
 
Počet podpořených osob prostřednictvím osvětových 
aktivit MHMP  
 

Zveřejněný přehled  
s výsledky 
grantového řízení  
na webu MHMP 
 
Zveřejněný přehled 
s projekty z dalších 
zdrojů 
 
Zveřejněný přehled 
s dotačními 
příležitostmi 
 
Webináře 
Workshopy 
Kulaté stoly 
Newsletter 
Příspěvky na webu 
Příspěvky  
na sociálních sítích 

1x ročně 
 
 
 
 
Průběžně  
do 31. 12. 
2023 
 
Průběžně  
do 31. 12. 
2023 
 
Průběžně do 
31. 12. 2023 
(dle předem 
připraveného 
plánu 
osvětových 
aktivit MHMP) 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

MHMP (radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví) 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek finančních prostředků  
Neexistence vhodných dotačních 
titulů z ESIF 

Hledání alternativních zdrojů financování  
(dle rozpočtu MHMP, možnosti spolufinancování ÚMČ, 
možnosti dotačních titulů, spolupráce s neziskovými 
organizacemi) 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: 5. Metodická podpora a koordinace na úrovni MHMP 
Cíl:  Rozvoj stávajícího systému rodinné politiky hl. m. Prahy 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na potřebu systémové podpory rodinné politiky  
na území hl. m. Prahy 

Implementátor:  MHMP (odbor sociálních věcí-specialista/specialistka rodinné 
politiky) 

Opatření 5.1. Odborná podpora, metodické vedení a koordinace 
současného systému rodinné politiky na území hl. m. Prahy 
5.2. Vytváření jednoletých akčních plánů rodinné politiky  
hl. m. Prahy 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

5.1.1. Rozšiřovat povědomí o současných 
trendech a inovacích v oblasti rodinné 
politiky 

o newsletter pro ÚMČ 
o web 
o kulaté stoly, workshopy, webináře 
o články 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí)  

Průběžně do 
31. 12. 2023 

5.1.2. Podporovat služby, aktivity  
a odborná fóra určená na podporu rodin  
a k aktuálním tématům rodinné politiky   

o záštita, členství v odborných 
platformách/aliancích 

o aktivní účast zástupců MHMP 
o finanční podpora  

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí)  

Průběžně do 
31. 12. 2023 

5.1.3. Metodická podpora všech 57 ÚMČ 
hl. m. Prahy v oblasti rodinné politiky 

o Jednotné kontaktní místo  
o web-zaheslovaná sekce  

s přístupem pro zástupce 
ÚMČ 

o kontaktní osoba – 
poradenství, konzultace, 
demografické údaje a další 
statistiky o HMP  
a jednotlivých ÚMČ  

o Sborník příkladů dobré praxe  
o Dotační příležitosti pro ÚMČ a jejich 

příspěvkové organizace (ESIF, 
Obec přátelská rodině/seniorům…) 

o Vyhodnocování prorodinných 
opatření ÚMČ 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí)  

Průběžně do 
31. 12. 2023 

5.1.4. Zajištění pravidelného setkávání 
zástupců všech 57 ÚMČ hl. m. Prahy 
s gescí rodinné politiky (setkávání cca 
1x3měsíce) 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí)  

1x3 měsíce 
(průběžně do 
31. 12. 2023) 

5.1.5. Podpora vzniku pozic koordinátor/ka 
rodinné politiky na ÚMČ  

o Osvěta o významu vytváření pozice 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí)  

Průběžně do 
31. 12. 2023 
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20 Opatření je uvedeno v dokumentu „Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy  
na období 2021-2022“ jako opatření 4.1.1.  
Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021-2022 [online]. MHMP, 2021 
(cit. 14. 5. 2021). Dostupné z: 
https://socialni.praha.eu/jnp/cz/rodina/rodinna_politika/koncepce_rodinne_politiky/index.html 

o Vyhledávání a distribuce informací  
o dotačních příležitostech  
pro financování těchto pozic 

o Zaučování nových 
koordinátorů/koordinátorek rodinné 
politiky (poradenství, manuál  
pro nové pracovníky) 

5.1.6. Podporovat systémové vytváření 
koncepčních dokumentů v oblasti rodinné 
politiky na úrovni ÚMČ hl. m. Prahy 
(vč. aktivního vyhledávání dotačních titulů 
vhodných k financování vzniku koncepcí 
rodinné politiky na jednotlivých ÚMĆ) 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí)  

Průběžně do 
31. 12. 2023 

5.1.7. Vytvořit komisi prorodinné politiky  
na úrovni hlavního města Prahy20 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí) 

Do 31. 12. 
2021 
 

5.2.1. Vytvořit strategický dokument  
„Akční plán rodinné politiky hl. m. Prahy“, 
který bude pravidelně zpracováván  
na jednoleté období a schvalován Radou 
hl. m. Prahy 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí)  

Průběžně do 
31. 12. 2023 

5.2.2. Na roční bázi monitorovat  
a vyhodnocovat realizaci prorodinných 
opatření 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
MHMP 

Rozpočet 
MHMP (odbor 
sociálních věcí)  

Průběžně do 
31. 12. 2023 

Realizační tým/ skupina MHMP (odbor sociálních věcí-specialista/specialistka rodinné 
politiky) 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina MHMP (ředitel odboru sociálních věcí) 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Zpětná vazba od ÚMČ a zástupců cílové skupiny 
 
Počet nově zpracovaných strategických dokumentů MHMP 
v oblasti rodinné politiky 
 
Počet nově zpracovaných strategických dokumentů ÚMČ 
v oblasti rodinné politiky 
 
 

Report 
zaznamenaných 
podnětů, 
konzultací  
a metodické 
podpory 
 
Akční plán 
rodinné politiky 
hl. m. Prahy 
 
Statistiky  

Průběžně do 
31. 12. 2023 

https://socialni.praha.eu/jnp/cz/rodina/rodinna_politika/koncepce_rodinne_politiky/index.html
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Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

MHMP (radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví) 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek finančních prostředků  
Neexistence vhodných dotačních titulů  
z ESIF 

Hledání alternativních zdrojů financování  
(dle rozpočtu MHMP, možnosti spolufinancování 
ÚMČ, možnosti dotačních titulů, spolupráce 
s neziskovými organizacemi) 
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Závěr 

Hlavní město Praha, obdobně jako ostatní kraje v České republice, je v současné době 
postaveno před celou řadu sociálních a demografických výzev, které mají významný vliv  
na rodiny v dnešní společnosti.  

Záměrem „Návrhu implementace opatření pro hlavní město Praha (na období 2020–2023)“ 
je poskytnout náměty na případná systémová opatření tak, aby bylo možné podpořit realizaci 
systémových změn v oblasti rodinné politiky hlavního města. Prahy, a tak podpořit vytváření 
optimálních podmínek pro život rodin v Praze.  

Komplexní a efektivní regionální politika vyžaduje spolupráci všech aktérů na místní i centrální 
úrovni. Pro případnou implementaci opatření je důležité, aby byla zaštítěna jak odborně,  
tak i procesně. 
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