
Dílčí opatření Klíčová aktivita  Částka (v Kč) 
Odpovědnost za 

plnění

1.1.1. Slevy pro rodiny Realizace projektu Rodinné pasy 9 700 000 OSV

1.1.2. Dotační programy na podporu pro-

rodinných aktivit

Vyhlášení dotačních programů na podporu pro-rodinných aktivit (specifikace, 

vč. finanční částky uvedena níže dle tematických okruhů)                       viz 3.1.3. a 4.2.2. OSV

1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a 

průchodnosti regionu
Dotace na zpracování územních plánů -                           OÚPSŘ

Zajištění provozu stávajících a metodická podpora zakládání nových Family 

Pointů  na území JMK ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno
300 000 OSV

Podpora vzniku Family Pointů  a míst k setkávání a programům pro rodiny v 

regionu 
viz 3.1.3. a 4.2.2. OSV

1.2.4. Rozvoj cykloturistiky 
Dotační program "Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v 

Jihomoravském kraji"
-                           ORR

1.2.5. Rozvoj dětských hřišť
Investiční dotace v rámci dotačního programu "Podpora rodinné politiky na 

úrovni obcí" pro r. 2014
viz 4.2.2. OSV

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2014

1.1. Opatření v oblasti 

materiální pomoci

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje chce systematicky podpořit rodinu prostřednictvím vzájemně propojených opatření týkajících se všech oblastí života rodiny. Cílem je tzv. 

prorodinné klima, kdy se jednotlivé aktivity hodnotí z pohledu jejich přínosu pro rodinu, které je jedním z horizontálních témat kraje.

Cíle z hlediska potřeb rodin jsou na krajské úrovni specifikovány ve čtyřech podpůrných opatřeních a ta jsou podrobně rozpracována v Akčním plánu pro-rodinných aktivit pro každý kalendářní rok. 

Číslování jednotlivých dílčích opatření odpovídá členění v Koncepci rodinné politiky JMK .

 

1.2.2. Rozvoj specifické infrastruktury: 

místa pro přebalování a krmení dětí na 

veřejných místech
1.2. Opatření v oblasti rozvoje 

infrastruktury

Opatření 1:

Opatření 1: Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině
Cíl: Cílem podpory je nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci, které prospívají soudržnosti rodiny a současně respektují její autonomii. Podpora kraje rozšiřuje státní podporu rodiny a 

dotýká se jednotlivých životních fází rodiny. Podpora rodiny nepomáhá jen ke zvládání nároků kladených na život v rodině, ale pomáhá vytvářet i hodnoty, z nichž čerpá celá společnost.
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Dílčí opatření Klíčová aktivita  částka (v Kč) 
Odpovědnost za 

plnění

2.1.1. Mediální podpora firem účastnících 

se auditů a soutěží motivujících k tvorbě 

prorodinného klimatu v zaměstnání

Spolupráce se Sítí mateřských center při vyhlášení a realizaci soutěže Společnost 

přátelská rodině a při podobných soutěžích (např. soutěž Firma pro rodinu - o. s. 

Prostor pro rodinu)

Audit Rodina a zaměstnání                                                                                                                                                                           

50 000                    OSV

2.1.2. Podpora školení zaměstnanců 

a zaměstnavatelů

Spolupráce při realizaci projektu "Slaďování pracovního a rodinného života 

zaměstnanců JMK a jeho PO" ("Rovné přístupy v JMK")
-                           OSV, OKŘ

2.2. Opatření v oblasti podpory 

pečujících rodičů

2.2.1. Podpora organizací poskytujících 

služby rodinám v oblasti zajištění péče o 

děti

Podpora organizací připravujících žadatele na zajištění inovativních forem péče o 

předškolní děti

Spolupráce při realizaci projektu "Slaďování pracovního a rodinného života 

zaměstnanců JMK a jeho PO" ("Rovné přístupy v JMK")

Spolupráce při realizaci projektu "Harmonizace při opatrování dětí – 

Harmonisierung bei der Kinderpflege" (do 30. 6. 2014).

-                           OSV, OKŘ, OE

Opatření 2:

2.1. Opatření v oblasti podpory 

zaměstnavatelů

Slučitelnost zaměstnání a rodiny

Opatření 2: Slučitelnost zaměstnání a rodiny
Cíl: Cílem podpory je umožnit rodičům sladění pracovního a rodinného života, aniž by museli rezignovat na své rodičovství nebo na svou profesní realizaci. Smyslem podpory je tedy motivovat 

zaměstnavatele k zohledňování zájmů zaměstnanců/zaměstnankyň jako rodičů na straně jedné a na straně druhé podporovat udržení zaměstnatelnosti pečujících rodičů na trhu práce. Důvodem podpory 

není vyrovnání ušlých nákladů při zaměstnávání pečujícího rodiče, ale ocenění pozitivního vlivu rodinného života na výkon zaměstnance a zaměstnankyně.

2/4



Dílčí opatření Klíčová aktivita  částka (v Kč) 
Odpovědnost za 

plnění

3.1. Opatření v oblasti podpory 

služeb podporujících rodinné 

vztahy a partnerské a rodičovské 

kompetence 

3.1.3. Opatření na podporu činnosti 

mateřských a rodinných center (příp. 

dalších NNO)  

Podpora organizací poskytujících služby pro rodiny (dotační program "Podpora 

služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro r. 

2014)
2 600 000 OSV

Zajištění konání letních táborů pro děti z rodin, které jsou ohroženy sociální 

exkluzí v důsledku tíživé finanční situace (vč. příměstských táborů)
700 000 OSV

Dotační program "Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních 

zájmových aktivit dětí a mládeže" 
-                           OŠ

Dotační program "Zdravé obce, města a mikroregiony JMK" -                           OZ

Dotační program na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality

Dotační program "Škola podporující zdraví"

Dotační program "Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK"

-                           OŠ

Podpora organizací realizujících duchovní, kulturní a volnočasové aktivity a 

programy pro rodiny (podpora v rámci dotačního programu "Podpora služeb pro 

rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro r. 2014)

viz 3.1.3. OSV

Dotační program "Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v 

JMK"
-                           ORR

Dotační program "Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče" -                           OK

3.4.1. Podpora inovativních aktivit pro 

seniory

Podpora projektu "Trojlístek" 

Podpora projektů senior dopravy 

300 000                  OSV

3.4.2. Podpora aktivního způsobu života 

seniorů

Podpora projektů "Senior pasy" a "Senior Point"

Podpora krajské pobočky Rady seniorů ČR (projekty aktivního způsobu života, 

aktivity na podporu mezigenerační solidarity, vzdělávání, podpora 

informovanosti)

Podpora projektu "KLAS"

7 000 000               OSV

3.4.3. Podpora projektů vícegeneračního 

soužití

Podpora projektů zaměřených na posílení mezigenerační solidarity (podpora v 

rámci dotačního programu "Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními 

neziskovými organizacemi“ pro r. 2014)

viz 3.1.3. OSV

3.2. Opatření na podporu 

volnočasových aktivit pro děti 

a mládež v době prázdnin

Podpora služeb pro rodiny

3.2.1. Podpora činnosti center volného času 

a dalších aktivit

3.3. Opatření na podporu 

zdravého životního stylu rodiny  

3.3.1. Podpora zdraví, vč. podpory výchovy 

k občanské odpovědnosti 

s cílem prevence soc.-patolog. jevů

3.3.2. Podpora duchovních, kulturních a 

volnočasových aktivit (pro rodiny)

3.4. Opatření na podporu 

vícegeneračního soužití

Opatření 3:

Opatření 3: Podpora služeb pro rodiny
Cíl: Podporovat služby napomáhající plnění funkcí rodiny, aniž by byla dotčena její autonomie.
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Dílčí opatření Klíčová aktivita  částka (v Kč) 
Odpovědnost za 

plnění

4.1.1. Podpora organizace seminářů a 

konferencí o rodině

Uspořádání Konference o rodině v JMK  u příležitosti propagace 

20. výročí Mezinárodního roku rodiny (tématicky zaměřeno k posílení významu 

rodiny)

100 000 OSV

 4.1.2. Podpora údržby webového portálu 
Zabezpečení provozu a aktualizace webových stránek www.rodinnapolitika.cz

100 000 OSV

4.1.3. Podpora vytvoření katalogu 

prorodinných organizací a iniciativ

Zpracování a následná průběžná aktualizace katalogu prorodinných organizací v 

JMK a jeho zveřejnění na webových stránkách www.rodinnapolitika.cz 

(vytvoření databáze a interaktivní mapy)

100 000 OSV

4.1.4. Podpora tvorby informačních 

materiálů k vytváření prorodinného 

klimatu 

Vyhlášení a koordinace Týdne pro rodinu v JMK  (12.-18./19. 5.) zaměřeného na 

posílení mezigenerační solidarity - projekty vícegeneračního soužití; včetně 

mediální kampaně, tisku propagačních materiálů apod.
100 000 OSV

4.2.1. Podpora organizace kulatých stolů o 

rodině

Podpora pořádání kulatých stolů a workshopů na úrovni obcí 

o potřebách současné rodiny a možnostech obcí aktivně pomoci při jejich 

naplňování

100 000 OSV

Podpora rodinné politiky v obcích JMK (dotační program "Podpora rodinné 

politiky na úrovni obcí" pro r. 2014)
400 000 OSV

Přenesení know how rakouského auditu "Obec přátelská rodině" (tj. audit 

prorodinného klimatu v obci) a jeho pilotní ověření ve vybraných obcích JMK ve 

spolupráci s Národním centrem pro rodinu, Brno

200 000 OSV

Zajištění pravidelného setkávání koordinátorů rodinné politiky 

z obecních úřadů JMK (min. 3x za rok); vč. podpory jejich vzdělávání a 

informovanosti

                      50 000    OSV

Schálila Rada Jihomoravského kraje na své 42. schůzi konané dne 9. 1. 2014 usnesením č. 3128/14/R42. 21 800 000 

Osvětově informační činnost

4.1. Opatření na podporu 

mediální propagace a osvěty

4.2.2. Podpora tvorby pro-rodinných 

opatření na úrovni obcí 

4.2. Opatření v oblasti podpory 

spolupráce různých 

společenských subjektů 

Opatření 4.

Opatření 4: Osvětově informační činnost
Cíl: Podporovat informovanost médií a veřejnosti o všech aktivitách kraje na podporu rodiny a spolupráci různých společenských subjektů za účelem vytváření pro-rodinného klimatu v kraji.
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