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Úvod 

Akční plán rodinné politiky pro rok 2018 vytyčuje klíčové aktivity, které vycházejí ze schválené Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje (dále také 

„JMK“) na období 2015-2019. Jeho součástí je i finanční plán, který je na zajištění realizace jednotlivých aktivit v kalendářním roce zapotřebí vyčlenit, dále 

věcná příslušnost odborů Krajského úřadu JMK a indikátory pro monitoring plnění. 

Hlavním cílem rodinné politiky kraje jako politiky průřezové je podporovat vznik funkčních rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny 

a umožnit tak jejich členům svobodně realizovat vlastní životní strategie v naplňování jak rodičovských, tak i profesních plánů.  

Specifické cíle: 

1. Cílem rodinné politiky je podpora autonomní rodiny, založené na stabilních, celoživotních vztazích. Její opatření se tedy nezaměřují v první řadě na 

podporu jednotlivých členů rodiny, ale na usnadnění výkonu funkcí, za něž nese odpovědnost rodina. 

2. Cílem rodinné politiky je podpora svobodné volby rodiny týkající se velikosti rodiny, míry profesního zapojení rodičů, způsobu péče o děti a další 

závislé členy rodiny. 

3. Cílem rodinné politiky je předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny. 

4. Cílem rodinné politiky je tvorba pro-rodinného klimatu cestou spolupráce široké sítě aktérů rodinné politiky.  

5. Cílem rodinné politiky je utvářet u mladé generace vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její stabilitu a funkčnost prostřednictvím 

výchovy k partnerství, manželství a rodičovství.  

 

Cílové skupiny:  

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, matky/ otcové na mateřské/ rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, senioři, pečující osoby, 

zaměstnavatelé a subjekty veřejné správy. 
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Realizační část 

Priorita 1: Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého 

rodině 

1.1.  Opatření v oblasti materiální pomoci 

Aktivita: 
Věcně příslušný 

odbor: 

Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 

roční náklady 
Indikátory pro monitoring plnění: 

1.1.1. Slevy pro rodiny 

Realizace projektu Rodinné pasy. OSV  4.796 tis. Kč 
 počet držitelů Rodinných pasů 

 počet poskytovatelů slev 

Projekt realizovaný v rámci OP PMP: 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 
chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III 

ORR  

5.597 tis. Kč  na 
šk. rok 

2017/2018 

(85 % z EU, 15 % 
ze SR) 

 počet podpořených dětí 

1.1.2. Dotační programy na podporu pro-rodinných aktivit 

Vyhlášení a administrace dotačních programů na 
podporu pro-rodinných aktivit: 

 „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných 
nestátními neziskovými organizacemi“  

  „Podpora pečujících osob“ 
OSV 

  

 

3.000 tis. Kč 

 

1.500 tis. Kč 

 

 

 počet podpořených projektů 

 výše poskytnutých finančních prostředků 

 podíl podpořených žádostí o dotaci 
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1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 

Aktivita: 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 

roční náklady 
Indikátory pro monitoring plnění: 

1.2.1 Veřejný prostor pro všechny: při úpravách veřejných prostor akcentovat vhodnost a bezbariérovost pro všechny skupiny obyvatelstva, pokračovat 
ve spojování prostoru určeného dětem s nabídkami lehkého cvičení pro seniory, podporovat bezpečnost na ulicích 

Nerealizuje se.     

1.2.2. Rozvoj specifické infrastruktury: místa pro přebalování a krmení dětí na veřejných místech 

Zajištění metodické podpory Family Pointů ve 
spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno. 

OSV  500 tis. Kč  celkový počet Family Pointů 

Podpora vzniku a rozvoje nových Family Pointů formou 
dotací z dotačních programů na podporu pro-rodinných 
aktivit. 

OSV  Část z alokace 

viz 1.1.2. 

 počet nově vzniklých Family Pointů 
 

Zajištění chodu Family Pointu na KrÚ JMK. OSV OKŘ 0  existence a dostupnost Family Pointu 
(kontrola na místě) 

 spokojenost uživatelů služby 

Uspořádání sbírky pro Family Pointy v rámci Týdne pro 
rodinu. 

OSV  0  počet akcí 

1.2.3. Přívětivá veřejná doprava: podpořit bezpečnost dopravy, zvýšit četnost jízd nízkopodlažních vozidel hromadné dopravy (včetně alternativních 
způsobů dopravy pro seniory) 

Podpora modernizace vozového parku a kde to 
podmínky umožňují, zvyšování podílu provozu 
nízkopodlažních vozidel. 

OD  0  podíl nízkopodlažních vozidel 

v regionální veřejné dopravě objednané 

Jihomoravským krajem (v %) 

1.2.4. Rozvoj cykloturistiky 

Vyhlášení a administrace dotačního programu 
„Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy 
v JMK“. 

 

 

ORR  15.500 tis. Kč  délka nově vybudovaných nebo 
zrekonstruovaných cyklostezek v km 

 počet podpořených projektů 
doprovodné cyklistické infrastruktury 
a údržby stávající infrastruktury 
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Vyhlášení a administrace dotačního programu Podpora 
udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy 
běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 
2018 

ORR  3.000 tis. Kč  délka udržovaných cyklostezek 
a cyklotras v km 

1.2.5. Rozvoj dětských hřišť: podpora výstavby zařízení pro volný čas dětí, např. dětských hřišť, budování dětských koutků 

Nerealizuje se     

1.2.6. Rozvoj dostupného bydlení a startovacích bytů pro mladé, podpora komunitního bydlení 

Nerealizuje se 

 

    

Priorita 2: Slučitelnost rodiny a zaměstnání  

2.1. Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů 

Aktivita: Věcně příslušný 
odbor: 

Spolupracující 
odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

2.1.1. Mediální podpora firem účastnících se auditů a soutěží motivujících k tvorbě prorodinného klimatu v zaměstnání 

Propagace příkladů dobré praxe firem OSV  0  počet článků na webových stránkách 

2.1.2. Podpora školení zaměstnavatelů i zaměstnanců v problematice slaďování rodiny a zaměstnání 

Vzdělávací kurzy pro rodiče – zaměstnance JMK 
čerpající rodičovskou dovolenou – před návratem do 
pracovního poměru. 

OKŘ  4.000 Kč  počet účastníků/účastnic kurzu 

Vzdělávací kurz pro tzv. sandwichovou generaci ÚŘK  10.000 Kč  počet účastníků/účastnic kurzu 

2.1.3. Podpora flexibilních forem zaměstnávání 

Dotace v rámci dotačního programu „Podpora služeb 
pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými 
organizacemi“. 

OSV  Část s alokace  

viz 1.1.2. 

 počet podpořených projektů 

Podpora projektu Z_Anima. OSV  150 tis. Kč  výše finančních prostředků 
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2.1.4. Podpora posilování společenské odpovědnosti firem vůči regionu 

Vyhlášení Soutěže Společenská odpovědnost 
organizací.  

ÚŘK  200 tis. Kč  počet realizovaných osvětových akcí 
 

2.1.5 Rozvoj sociálního podnikání 

Nerealizuje se.     

2.2.  Opatření v oblasti podpory pečujících rodičů 

Aktivita: 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

2.2.1. Podpora alternativních a inovativních forem péče o děti umožňujících pečujícím rodičům opětovný návrat na trh práce (např. firemní školky, 
dětské koutky, dětské skupiny, lesní školky) 

Spolupráce s MPSV při zajištění metodických porad pro 
zřizovatele dětských skupin a mikro jeslí. 

OSV  0  počet realizovaných akcí 

2.2.2. Podpora organizací poskytujících programy pro rodiče v oblasti slaďování pracovního a rodinného života formou vzdělávání, poradenství apod. 

Dotace v rámci dotačního programu „Podpora služeb 
pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými 
organizacemi“. 

OSV  Část s alokace  

viz 1.1.2. 

 počet podpořených projektů 

Osvěta a vzdělávání v Age managementu na JMK. OKŘ ORR, ÚŘK, OSV 60 tis. Kč  počet akcí 

 

2.3.  Opatření na podporu zaměstnanosti absolventů a mladých lidí 

Aktivita: 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

2.3.1. Podpora začínajících podnikatelů 

Vyhlášení a administrace dotačního programu „Dotační 
program JMK pro začínající podnikatele“. 

ORR  2.000 tis. Kč  počet podpořených osob 

2.3.2. Podpora kampaně „Dítě ve firmě vítáno“ 

Nerealizuje se.     

2.3.3. Podpora stáží na Krajském úřadě JMK 
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Rozvoj spolupráce se školami (VŠ, VOŠ a SŠ). OKŘ Všechny odbory 0  počet realizovaných stáží na KrÚ JMK 

2.3.4. Podpora prezentace odborného středního školství  ke zvýšení zájmu absolventů základních škol 

Prezentace odborných středních škol v OC Olympia. 

 

ORR  650 tis. Kč  počet úspěšně realizovaných akcí 

Veletrh odborného vzdělávání v rámci MSV 

České ručičky. 

OŠ ORR 700 tis. Kč (jen 
České ručičky) 

 počet úspěšně realizovaných akcí 

Prezentace odborného vzdělávání v rámci MSV 2018 ORR OŠ 680 tis. Kč  úspěšně realizovaná akce 

2.4.  Prorodinná opatření v orgánech a organizacích Jihomoravského kraje 

Aktivita: 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

2.4.1. Zavádění pro-rodinných opatření na Krajském úřadě JMK 

Spolupráce v rámci neformální pracovní skupiny pro 
zavádění pro-rodinných opatření na KrÚ. 

 

OKŘ OSV, ÚŘK 0  počet realizovaných opatření na 
Krajském úřadě JMK 

 spokojenost zaměstnanců Krajského 
úřadu JMK s pro-rodinnými opatřeními 

Uspořádání Dne pro rodiny pro zaměstnance KrÚ JMK. ÚŘK  150 tis. Kč  počet účastníků 

Setkání maminek/tatínků na MD (zaměstnanci KrÚ 
JMK). 

ÚŘK OKŘ 10 tis. Kč  počet účastníků 

Zprostředkování nabídky příměstských táborů pro děti 
zaměstnanců KrÚ JMK. 

ÚŘK OKŘ 0  počet účastníků 

Průzkum spokojenosti osob na MD/RD. OKŘ  0  počet účastníků 

2.4.2. Podpora zavádění pro-rodinných opatření v příspěvkových organizací JMK 

Poradenství a vzdělávání v Age managementu. ORR OŠ, OZ, OKPP  5 tis. Kč  počet akcí 

2.4.3. Realizace projektů zaměřených na slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí 

Nerealizuje se.     
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Priorita 3: Podpora služeb pro rodiny 

3.1. Opatření v oblasti podpory služeb podporujících rodinné vztahy, partnerské a rodičovské kompetence 

Aktivita 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

3.1.1. Podpora organizací poskytujících služby pro rodiny 

Dotace v rámci dotačního programu „Podpora služeb 
pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými 
organizacemi“. 

OSV  Část z alokace 
viz 1.1.2. 

 počet podpořených projektů 

 výše poskytnutých finančních prostředků  

 podíl podpořených žádostí o dotaci 

3.1.2. Podpora poradenství a mediačních služeb (manželské, rodinné, vztahové, občanské, pedagogicko-psychologické, dluhové aj. poradenství) 

Dotace v rámci dotačního programu „Podpora služeb 
pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými 
organizacemi“. 

OSV  Část z alokace 
viz 1.1.2. 

 počet podpořených projektů 

3.1.3. Podpora programů pro školy zaměřených na výchovu a vzdělávání mládeže k zodpovědnému partnerství a rodičovství, posilování odpovědnosti za 
funkčnost a stabilitu vlastní vytvořené rodiny a prosociálnímu chování 

Nerealizuje se.      

3.1.4. Podpora profesionalizace a kvality služeb pro rodinu 

Nerealizuje se. OSV    

3.1.5. Podpora propojování aktivit zaměřených na rodinu 

Průběžné setkávání a konzultace aktérů rodinné 
politiky. 

OSV  2 tis. Kč  počet uskutečněných setkání  

zaměřených na prohloubení spolupráce 

 

3.2. Opatření v oblasti podpory služeb institucionální a neinstitucionální péče o děti 

Aktivita 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

3.2.1. Podpora budování kapacity zařízení pečujících o děti předškolního věku na základě dlouhodobých demografických trendů v lokalitě, se 
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zohledněním nové bytové výstavby a požadavků místních občanů, podpora alternativních forem péče o děti předškolního věku 

Podpora v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje 
venkova JMK 2018“. 

ORR OŠ část z alokace 
26.000 tis. Kč 
dle zájmu a 
priorit žadatelů 

 Počty míst nesledovány, jedná se 
většinou pouze o údržbu majetku 

3.2.2. Podpora všestranného rozvoje školních družin 

Podpora v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje 
venkova JMK 2018“. 

ORR OŠ část z alokace 
26.000 tis. Kč 
dle zájmu a 
priorit žadatelů 

 Počty míst nesledovány, jedná se 
většinou pouze o údržbu majetku 

3.3. Opatření na podporu zdravého životního stylu rodiny 

Aktivita 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

3.3.1. Podpora volnočasových aktivit pro rodiny (setkání rodin, společné rodinné dovolené s programem, duchovní, kulturní aj. aktivity) 

Dotace v rámci dotačního programu „Podpora služeb 
pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými 
organizacemi“. 

OSV  Část z alokace 
viz 1.1.2. 

 počet podpořených projektů 

Podpora v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje 
v oblasti kultury a památkové péče“. 

OK  část z alokace 
28.500 tis. Kč 

 počet podpořených projektů 

Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních 
center v Jihomoravském kraji v roce 2018 

ORR  část z alokace 
2.000 tis. Kč 

 počet podpořených projektů 

Podpora v rámci dotačního programu „Dotační 
program na činnost národnostních menšin v JMK“. 

OŠ  1.500 tis. Kč  počet podpořených projektů 

Podpora v rámci dotačního programu ,,Muzejní noci a 
Noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2018“. 

OK  1.000 tis. Kč  počet podpořených akcí 

3.3.2. Podpora primární prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování) 

Podpora v rámci dotačního programu „Preventivní 
programy realizované školami a školskými zařízeními“. 

OŠ  1.500 tis. Kč  počet podpořených projektů 

Podpora v rámci dotačního programu „Dotační 
program pro oblast protidrogových aktivit“. 

OŠ  7.000 tis. Kč  počet podpořených projektů 
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Spolupráce při realizaci projektu Bezpečně 
v kyberprostoru (realizováno Policií ČR). 

ÚŘK  260 tis. Kč  počet proškolených osob 

Podpora projektu Asociace krajů ČR „Kraje pro 
bezpečný internet“. 

OKŘ  60 tis. Kč  počet soutěžících 

3.3.3. Podpora činnosti center volného času, sportovních klubů a dalších organizací realizujících volnočasové aktivity 

Podpora v rámci dotačního programu „Podpora sportu 
v Jihomoravském kraji v roce 2018“. 

OŠ  35.000 tis. Kč  počet podpořených projektů 

Podpora v rámci dotačního programu „Rozvoj 
materiálně technické základny mimoškolních 
zájmových aktivit dětí a mládeže“. 

OŠ  6.000 tis. Kč  počet podpořených projektů 

3.3.4. Podpora volnočasových aktivit pořádaných školou, a to i v době prázdnin 

Kemp pro talentované žáky SŠ. ORR OŠ 180 tis. Kč  počet podpořených žáků 

3.3.5. Projekty podporující zdravý životní styl 

Podpora v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje 
cyklistiky a cyklistické dopravy v JMK“. 

ORR  15.500 tis. Kč  délka nově vybudovaných nebo 
zrekonstruovaných cyklostezek v km 

Podpora v rámci dotačního programu „Podpora 
udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy 
běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji“. 

ORR  3.000 tis. Kč  délka udržovaných bezpečných 
cyklostezek v km 

Podpora aktivit v rámci realizace Projektu Zdravý 
Jihomoravský kraj. 

ÚŘK OKŘ část z alokace 
500 tis. Kč 

 počet akcí 

 počet zapojených obcí a dobrovolných 
svazků obcí 

 

3.4. Opatření na podporu mezigeneračních vztahů 

Aktivita 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

3.4.1. Podpora inovativních aktivit pro seniory (programy zapojující seniory do péče o děti, programy škol pro žáky a jejich prarodiče) 

Podpora projektu „Trojlístek“. OSV  200 tis. Kč  počet podpořených projektů 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2747-506-Podpora+udrzovani+cistoty+cyklistickych+komunikaci+a+upravy+bezeckych+lyzarskych+trati+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2014.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2747-506-Podpora+udrzovani+cistoty+cyklistickych+komunikaci+a+upravy+bezeckych+lyzarskych+trati+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2014.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2747-506-Podpora+udrzovani+cistoty+cyklistickych+komunikaci+a+upravy+bezeckych+lyzarskych+trati+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2014.aspx
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3.4.2. Podpora aktivního způsobu života seniorů a jejich zapojení v rámci rodiny1 

Podpora projektu „Senior pasy“. OSV  5.324 tis. Kč  počet držitelů Senior pasů 

Podpora individuálních projektů (poradenská místa, 
projekty aktivního způsobu života, na podporu 
vzdělávání a informovanosti apod.). 

OSV  Individuální 
dotace dle 
rozhodnutí 
RJMK/ZJMK 

 počet podpořených projektů 

3.4.3. Podpora projektů vícegeneračního soužití 

Podpora v rámci dotačních programů na podporu pro-
rodinných aktivit. 

OSV  Část z alokace 
viz 1.1.2. 

 počet podpořených projektů 

Podpora projektu „Sousedé plus“ (komunitní spolky). OSV  100 tis. Kč  počet propagačních aktivit 

Podpora mezigeneračních vztahů na školách. OŠ  0  počet propagačních aktivit 

 

3.5. Opatření na podporu rodin v obtížné životní situaci nebo se specifickou potřebou 

Aktivita 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

3.5.1. Podpora programů pro osoby pečující o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora 

Podpora pečujících osob v rámci dotačního programu 
„Podpora pečujících osob“. 

OSV  viz 1.1.2.  počet podpořených projektů 

 výše poskytnutých finančních prostředků 

 podíl podpořených žádostí o dotaci 

Podpora rodinných příslušníků prostřednictvím 
podpory poskytování domácí hospicové péče (v rámci 
„Dotačního programu na podporu poskytování domácí 
hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2018“). 

OZ  10.000 tis. Kč  počet podpořených projektů 

 výše poskytnutých finančních prostředků 
 

Podpora rodin prostřednictvím podpory poskytování 
vybraných druhů sociálních služeb, zejména terénní 
formy. 

 

OSV  část z alokace  

1.512.000 tis. 
Kč 

 počet podpořených projektů 

 výše poskytnutých finančních prostředků 
 

                                                           
1 včetně podpory příměstských táborů prarodičů s dětmi, ideálu aktivního prarodičovství 
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Podpora rodin s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby (prostřednictvím podpory 
poskytování pečovatelské služby při narození trojčat 
a vícerčat). 

 

OSV  část z alokace   

1.512.000 tis. 

Kč 

 výše poskytnutých finančních prostředků 
 

3.5.2. Podpora zapojení sociálně slabých a dysfunkčních rodin do běžných programů pro rodiny 

Zajištění konání letních táborů pro děti z rodin, které 
jsou ohroženy sociální exkluzí v důsledku tíživé finanční 
situace. 

 

OSV OŠ 500 tis. Kč  počet míst na letních táborech pro děti 
ze sociálně znevýhodněného prostředí 
podpořených z rozpočtu JMK 
 
 

3.5.3. Podpora začlenění rodin cizinců v Jihomoravském kraji 

Realizace projektu „Jihomoravské regionální centrum 
na podporu integrace cizinců II“.  

www.cizincijmk.cz 

ORR  250 tis. Kč  Celkový počet osob náležejících do 
cílových skupin, kterým byla poskytnuta 
pomoc prostřednictvím integračních 
opatření  

 počet osob, kterým bylo poskytnuto 
sociálně-právní poradenství 

 počet kurzů českého jazyka 

 počet osob, kterým byly poskytnuty 
kurzy českého jazyka 

Podpora vzdělávání občanů EU ORR  100 tis. Kč  počet akcí 
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Priorita 4: Osvětově informační činnost 

4.1. Opatření na podporu informovanosti a propagace témat rodinné politiky 

Aktivita 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

4.1.1. Posilování informovanosti rodičů, zástupců veřejné správy a nejširší veřejnosti o aktivitách sloužících rozvoji rodinného života 

Výroba propagačních předmětů.  OSV  100 tis. Kč  počet nově vytvořených předmětů 

Výroba a distribuce pořadačů Manuál pro rodiče – aneb 
nejste na to sami 

OSV   část alokace 
viz 1.1.1 

 počet rozdaných pořadačů 

4.1.2. Tvorba nových elektronických (popř. tištěných) informačních materiálů 

Nerealizuje se     

4.1.3. Realizace seminářů, konferencí, diskuzních setkání o rodině a jiných informačních akcí 

Realizace „Týdne pro rodinu v JMK“. OSV  10 tis. Kč  počet aktivit 

Podpora kampaně Národní týden manželství. OSV  0  počet informačních akcí 

4.1.4. Realizace tiskových konferencí, spolupráce s audiovizuálními, tištěnými a elektronickými médii 

Průběžné informování o aktivitách rodinné politiky JMK 
na tiskových konferencích. 

OKH  0  počet informačních akcí 

4.1.5. Zasílání newsletteru o aktualitách v rodinné politice stakeholderům 

Pravidelné zasílání newsletteru o aktualitách v rodinné 
politice stakeholderům. 

OSV  0  počet vytvořených newsletterů 

 počet příjemců newsletterů 

 

4.2. Opatření na podporu webového portálu a elektronických komunikačních médií 

Aktivita 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

4.2.1 Zajištění správy, rozvoje a administrace internetových stránek  

Zajištění provozu, správy a aktualizace webu rodinné 
politiky JMK www.rodinnapolitika.cz. 

OSV  41 tis. Kč  uzavřená smlouva o zajištění správy, 
rozvoje a administrace internetových 
stránek 

http://www.rodinnapolitika.cz/
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 spokojenost návštěvníků webových 
stránek 

 monitoring prostřednictvím Google 
Analytics 

 počet článků na webových stránkách  

Zajištění provozu, správy a aktualizace webu auditu 
familyfriendlycommunity 
www.familyfriendlycommunity.cz. 

OSV  35 tis. Kč   uzavřená smlouva o zajištění správy, 
rozvoje a administrace internetových 
stránek 

 spokojenost návštěvníků webových 
stránek 

 monitoring prostřednictvím Google 
Analytics 

 počet článků na webových stránkách 

Zajištění provozu, správy a aktualizace webu seniorské  
politiky www.seniorskapolitikajmk.cz 

 

OSV  38 tis. Kč  uzavřená smlouva o zajištění správy, 
rozvoje a administrace internetových 
stránek 

 spokojenost návštěvníků webových 
stránek 

 monitoring prostřednictvím Google 
Analytics 

 počet článků na webových stránkách 

4.2.2. Pravidelná aktualizace webového katalogu prorodinných organizací 

Průběžná aktualizace mapy subjektů působících 
v oblasti rodinné politiky v JMK na webu rodinné 
politiky. 

OSV  0  aktuálnost webového katalogu 

4.2.3. Podpora administrace profilů pro rodinnou politiku na sociálních sítích  

Průběžná aktualizace profilů na sociálních sítích – 
Facebook a Twitter. 

OSV  0  aktuálnost profilů na sociálních sítích 

 počet článků 

http://www.familyfriendlycommunity.cz/
http://www.seniorskapolitikajmk.cz/
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Priorita 5: Institucionální zabezpečení rodinné politiky 

5.1. Opatření na podporu tvorby pro-rodinných opatření na úrovni obcí  

Aktivita 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

5.1.1. Podpora tvorby koncepcí rodinné politiky na obecní nebo regionální úrovni 

Metodická podpora tvorby koncepcí v obcích. OSV  viz 1.1.2.  počet schválených koncepcí rodinné 
politiky na obecní nebo regionální úrovni 

5.1.2. Podpora činnosti a vzdělávání koordinátorů rodinné politiky 

Realizace pracovních setkání pro koordinátory rodinné 
politiky obcí. 

OSV  5 tis. Kč  počet uskutečněných setkání 

 počet koordinátorů rodinné politiky 

Realizace vzdělávacího semináře pro koordinátory 
rodinné politiky obcí. 

OSV  10 tis. Kč  počet uskutečněných akcí pro 
koordinátory rodinné politiky z obcí 

 počet koordinátorů na akcích 

 spokojenost účastníků akcí 

5.1.3. Podpora projektů zaměřených na rozvoj rodinné politiky v obcích 

viz. 5.1.5. OSV    

5.1.4. Metodická podpora a poradenství obcím 

Poskytování prostoru obcím pro vzájemné sdílení 
zkušeností. 

OSV  0  počet konzultací poskytnutých obcím 

Zajištění informovanosti obcí prostřednictvím 
elektronického Newsletteru JMK. 

OSV OKŘ 0  počet článků 

5.1.5. Podpora auditu familyfriendlycommunity  

Realizace projektu.  OSV  250 tis. Kč  počet informačních aktivit o auditu 
familyfriendlycommunity  

 počet obcí zapojených do auditu 

 počet základních/plných certifikátů 

5.1.6. Podpora prorodinných opatření v institucích na úrovni obcí  
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5.2. Opatření na podporu institucionálního zabezpečení na úrovni Krajského úřadu JMK 

Aktivita 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

5.2.1. Zabezpečení funkčních míst referenta rodinné politiky 

Zachování počtu úvazků referentů pro rodinnou 
politiku na KrÚ. 

OKŘ OSV mzdové 
náklady 

 počet funkčních míst 

 počet úvazků 

5.2.2. Zabezpečení finančních prostředků na rodinnou politiku 

Spolupráce při tvorbě rozpočtu JMK v oblasti rodinné 
politiky 2018. 

OSV OE 16.620 tis. Kč  objem finančních prostředků 
vyčleněných v rámci rozpočtu JMK 

5.2.3 Sledování a mapování dat o rodinné politice JMK 

Dotazníkové šetření rodičů, kteří obdrželi manuál pro 
rodiče – aneb nejste na to sami.  

OSV  Část alokace 
viz 1.1.1. 

 počet distribuovaných/vyplněných 
dotazníků 

5.2.4. Spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí 

Zabezpečení spolupráce v rámci projektů „Rodinná 
politika v krajích“ a „Implementace politiky stárnutí“ 

OSV  0  účast na setkáních (vyjádřeno v %) 

 

 

5.3. Opatření na podporu spolupráce různých společenských subjektů v oblasti rodinné politiky  

Aktivita 
Věcně příslušný 

odbor: 
Spolupracující 

odbory: 

Předpokládané 
roční náklady 

Indikátory pro monitoring plnění: 

5.3.1. Vytvoření tematické sítě aktérů působících v oblasti rodinného života v JMK a podpora jejich spolupráce 

Průběžná spolupráce aktérů rodinné politiky v JMK. OSV  0  počet uskutečněných aktivit v rámci 
tematické sítě 

 počet zapojených subjektů 
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5.3.2. Rozvoj přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce v projektech zaměřených na rodinnou politiku 

Zabezpečení součinnosti v případě realizace projektů 
v rámci přeshraniční spolupráce. 

OSV  0  počet přeshraničních, mezinárodních 
a meziregionálních projektů zaměřených 
na rodinnou politiku, do kterých je JMK 
aktivně zapojen 

5.3.3. Zapojování občanů do diskuze o podobě prostředí přátelského rodině 

Zapojování občanů do diskuze v rámci projektu audit 
familyfriendlycommunity. 

OSV 

 

 0  počet uskutečněných diskuzních setkání 
s občany 

5.3.4. Podpora a propagace principu tzv. komunitních škol 

Osvětová propagace principu komunitních škol. OSV OŠ  0  počet informačních akcí na téma 
komunitních škol 
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Závěr 

Cílem Akčního plánu rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018 je konkretizovat opatření a aktivity Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 

na období 2015-2019, která byla schválena dne 18. 12. 2014 na 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje usnesením č. 1513/14/Z15. 

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018 byl schválen dne 12. 2. 2018 na 50. schůzi Rady Jihomoravského kraje usnesením                        

č. 3656/18/R50. 

 

 

 

 

 

 

 

  


