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Základní teze 

Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, 
prostorem tvorby lidského kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. Jako 
taková je bezesporu základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. 
Na její prosperitě závisí udržitelný rozvoj naší společnosti, rozvoj kulturní, 
sociální i ekonomický. 

 

Bez soudržné rodiny nebude soudržná společnost a lidé budou méně 
spokojeni se svým životem; nesoudržná společnost bude rozkládána vnitřními 
tenzemi (včetně politických konfliktů) a bude se muset potýkat s nepřiměřeně 
vysokými dodatečnými náklady v rovině ekonomické, sociální i emocionální. 

 

Národní koncepce rodinné politiky, MPSV, 2005 



Proč se tímto tématem zabývat? 

Komplexní a účinná politika podporující rodinu ve všech jejích základních 
sociálních funkcích (prorodinná politika) vychází z přesvědčení, že péče o děti a 
jejich výchova není jen soukromou záležitostí rodičů, ale i významným 
prvkem úspěšného rozvoje společnosti. Pomoc státu a společnosti rodinám s 
dětmi musí být pojímána jako významná sociální investice do budoucího 
rozvoje celé společnosti, nikoli jen jako zátěž pro státní (nebo obecní) 
rozpočet. 

 

 

Národní koncepce rodinné politiky, MPSV, 2005 



Výchozí teze rodinné politiky JMK 

• rodina není soukromou záležitostí jednotlivců, ale zdrojem prosperity společnosti 

• rodina není pouhým prostředím pro pěstování volnočasových aktivit nebo citového 
zázemí nutného pro reprodukci vlastních sil, ale místem společensky žádoucích 
výkonů, srovnatelných s výkony produktivní sféry 

• rodinná politika není politikou sociální, která se zabývá způsoby prevence 
zmírňování existujících nežádoucích jevů, ale politikou průřezovou, která se zabývá 
způsoby podpory rodiny v interakci života společnosti a podpory samostatného 
rozhodování jednotlivých rodin 

• nedostatečná podpora rodiny ve výše uvedeném smyslu se rozhodující měrou podílí 
na demografickém propadu, který narušuje mezigenerační solidaritu, prohlubuje 
proces stárnutí obyvatelstva 

• k nejdůležitějším aktérům rodinné politiky patří orgány veřejné správy na ústřední, 
regionální a místní úrovni 

 

teze pro Jihomoravský kraj, Národní centrum pro rodinu, Brno 



Organizační zajištění 

Koordinací a zabezpečováním úkolů v záležitostech rodinné politiky JMK byl 
s účinností od 23.11.2012 pověřen náměstek hejtmana  Bc. Roman Celý, DiS.  

 

Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky 

 

Mgr. Bořivoj Sekanina,     tel.: 541 651 424, sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz 

Mgr. Michaela Macková, tel.: 541 651 138, mackova.michaela@kr-jihomoravsky.cz 

Mgr. Vendula Nováková, tel.: 541 652 121, novakova.vendula@kr-jihomoravsky.cz 
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Koncepce rodinné politiky JMK 

 schválená v září 2008, II. vydání duben 2010 

 2014 proběhne aktualizace  

 základ pro tvorbu Akčního plánu na kalendářní rok 

Projekt „Rozvoj regionální rodinné politiky v JMK“                            

Společně, o. p. s. – Zpráva o rodině, 4 kapitoly:  

1. Rodiny s dětmi předškolního věku (0-6 let) 

2. Rodiny s dětmi školního věku (6-15 let) 

3. Rodiny s dospívajícími dětmi (12-18 let) 

4. Rodina prarodičů a rodina seniorů 



Cílem rodinné politiky kraje je: 

 

 podporovat vznik funkčních rodin, kvalitu rodinného života a vhodných 
podmínek pro rodiny 

 

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

 

 výchovou k partnerství, manželství a rodičovství utvářet u mladé generace 
vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její stabilitu a funkčnost 

Koncepce rodinné politiky JMK 



Specifické cíle z hlediska potřeb rodin v podpůrných opatřeních: 

 

Opatření 1:  Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro 
  fungování rodin a  spoluvytváření prostředí příznivého 
  rodině (podpora autonomní rodiny) 

Opatření 2:  Slučitelnost zaměstnání a rodiny (podpora svobodné  
  volby rodiny) 

Opatření 3: Podpora služeb pro rodiny (předcházení krizi) 

Opatření 4: Osvětově informační činnost (pro-rodinné klima cestou 
  spolupráce) 

 

Akční plán pro-rodinných aktivit JMK, schvaluje RJMK, zveřejněn na webu 

Vyhodnocení Akčního plánu pro-rodinných aktivit – reflexe, zpětná vazba 

Koncepce rodinné politiky JMK 



Akční plán pro-rodinných aktivit na r. 2014  

• Opatření 1: oblast materiální pomoci (slevy pro rodiny, dotační programy), 
oblast rozvoje infrastruktury (Rodinné pasy, Family Pointy, rozvoj dětských hřišť) 

 

• Opatření 2: oblast podpory zaměstnavatelů (soutěž Společnost přátelská 
rodině), oblast podpory pečujících rodičů (Lentilka, Harmonizace) 

 

• Opatření 3: oblast podpory rodinných vztahů, partnerských a rodičovských 
kompetencí, volnočasové aktivity, mezigenerační soužití, zdravý životní styl 
(dotační program pro NNO, letní a příměstské tábory, Senior pasy, Senior pointy, 
KLAS, Trojlístek) 

 

• Opatření 4: oblast mediální propagace a osvěty, spolupráce různých 
společenských subjektů (web rodinné politiky JMK, Týden pro rodinu v JMK, 
konference o rodině v JMK, kulaté stoly na obcích, koordinátoři RP, dotační 
program pro obce, přenesení rakouského know-how auditu prorodinného 
klimatu v obci) 

 



Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2014 
Opatření 1.1: Oblast materiální pomoci – slevy pro rodiny 

   

Rodinné pasy 

                                                                       

Projekt vznikl v roce 2006 v JMK, nyní dalších 7 krajů (Praha, Vysočina, 
Královehradecký, Olomoucký, Pardubický, Ústecký a Zlínský) + Žilinský kraj 

Počet registrovaných rodin:  117.766, z toho v JMK 58.747 

Počet poskytovatelů:            3.744, z toho v JMK 898 

Slevy je možné uplatnit v ČR, na Slovensku i v Rakousku (+ síť Sphere card) 

Pro období 2014 – 2016 je koordinátorem projektu fa. VERTIGO CZ 

Inovace - bezkontaktní čipové karty Rodinný pas, rozšíření možnosti čerpání 
slev v oblasti bankovních služeb, pojišťovnictví a energií 

Více informací na www.rodinnepasy.cz 
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Dotační program „Podpora služeb pro rodiny 
poskytovaných NNO“ 

• Projekty zaměřené na aktivity k propagaci 20. výročí MRR, na práci s 
celou rodinou za účelem podpory její stability, na volnočasové a 
osvětově-vzdělávací aktivity (prevence soc. vyloučení), na inovativní 
aktivity pro seniory, na projekty podporující mezigenerační soužití, na 
inovativní formy péče o předškolní děti 

• Příjemce dotace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy a církevní 
subjekty pracující s rodinami s dětmi 

 

• Celková částka pro r. 2014 je 2,6mil. Kč 

• Min./max. výše podpory: 20 000 Kč/100 000 Kč 

• Dotační portál JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 
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Dotační program „Podpora rodinné politiky 
na úrovni obcí“ 

• Projekty zaměřené na aktivity k propagaci 20. výročí MRR, založení a 
rozvoj Family Pointů, koncepční a informační činnost, inovativní formy 
péče o předškolní děti 

• Příjemce dotace: obce a města na území Jihomoravského kraje 

 

• Celková částka pro r. 2014 je 400.000 Kč 

• Min./max. výše podpory: 20 000 Kč/50 000 Kč 

• Dotační portál JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 
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Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2014 
Opatření 1.2: Rozvoj specifické infrastruktury 

 

Family Point      

 

JMK partnerem projektu od 2009, každoročně dotace Centru pro rodinu        
a sociální péči v Brně (vlastník ochranné známky; standardy)  

V JMK nyní 53 Family Pointů (Město Brno, Blansko, Hustopeče, Slavkov u 
Brna, Břeclav, Kyjov, Vyškov, Bučovice, Pohořelice, Židlochovice, Hodonín, 
Rájec-Jestřebí, Hrušovany nad Jevišovkou, Ivančice, Lysice, Šlapanice, Kuřim, 
Velké Opatovice, Znojmo, Deblín , Ratíškovice, Otnice, Veselí nad Moravou a 
Pozořice); z toho v Brně celkem 30, včetně Krajského úřadu  

Do projektu se zapojilo také 7 dalších měst z ostatních krajů – Vysočina, 
Zlínský, Jihočeský a Středočeský (Muzeum T.G.M. v Lánech) 

Více na www.familypoint.cz 
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Společnost přátelská rodině    

JMK partnerem projektu, realizátor Síť mateřských center 

Snaha motivovat zaměstnavatele k uplatňování rovných  

příležitostí zaváděním opatření pro slaďování rodinného 

a pracovního života jejich zaměstnanců.   

 

Firma pro rodinu – soutěž vyhlašuje o. s. Prostor pro rodinu ve spolupráci       
s JMK a Městem Semily v rámci projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování 
pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“, 
viz www.rodinnapolitika.cz/projekty 

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2014 
Opatření 2.1: Podpora zaměstnavatelů 

http://www.rodinnapolitika.cz/projekty
http://www.rodinnapolitika.cz/projekty
http://www.rodinnapolitika.cz/projekty
http://www.rodinnapolitika.cz/projekty
http://www.rodinnapolitika.cz/projekty


   

Projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho 
příspěvkových organizací“ („Rovné přístupy v JMK“) 

Realizace 03/2012 – 02/2015 

Realizátor: Lužánky – středisko volného času 

Hl. cíle:  1. koncepce 

 2. místní partnerství (tematická setkání),  

 3. péče o děti 

 4. vzdělávání 

 5. informace veřejnosti 

ad 3.: Firemní mateřská škola Lentilka – od září 2012, v budově KrÚ, pro děti 
od 2 do 7 let, 2 třídy, celkem 34 dětí, info na http://lentilka.luzanky.cz/  

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2014 
Opatření 2.2 : Podpora pečujících rodičů 
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Projekt „Harmonizace při opatrování dětí 

– Harmonisierung bei der Kinderpflege“ 

Realizátor Společně, o. p. s. 

 

Cílem: pomoci rodičům v orientaci při volbě  

optimální formy péče o jejich dítě, nastavení  

podmínek lepší dostupnosti a možnosti jednotlivých forem péče o dítě  

a jejich začlenění do systému. 

Aktivity: webové stránky se soustředěnou nabídkou služeb péče o dítě  

www.spolecnedetem.cz, konference a workshopy, mezinárodní výměna, 
návrhy na změny v oblasti péče o dítě včetně legislativních úprav  

 

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2014 
Opatření 2.2: Podpora pečujících rodičů 

http://www.spolecnedetem.cz/


Letní pobytové tábory pro děti ze sociálně slabých rodin 

 

 

 

 

 

• Pro rok 2014 navýšení alokace na 700 000 Kč 

• Chceme zapojit pořadatele Příměstských táborů – podmínkou je 
doporučení dítěte a doporučení pořadatele tábora odborem soc. věcí ORP 

• Důvodem je umožnit zapojení většího počtu dětí, umožnit absolvovat 
tábor dětem, které nemají základní vybavení pro pobytové tábory 

 

 

 

 

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2014 
Opatření  3.2: Podpora volnočasových aktivit 

Tábory 2009 2010 2011 2012 2013 

finanční podpora JMK (Kč) 134.600 183.850 376.750 341.730 398.250 

počet dětí 39 52 105 101 114 



 Trojlístek – projekt CRSP Brno, cílem projektu je usnadnění návratu na trh 
práce pro rodiče a současně vytvoření pracovních příležitostí pro 
nezaměstnané ženy.  

 

Náhradní babičky získají v rámci projektu bezplatnou možnost rozšiřování 
svých osobních a rodinných dovedností prostřednictvím školení a workshopů.  

 

Dalším cílem projektu je navázání vztahu mezi dítětem a náhradní babičkou. 

 

www.trojlistek.com 

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2014 
Opatření 3.4: Podpora vícegeneračního soužití 
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 podpora aktivit Rady seniorů pro Jihomoravský kraj a jejich členských 
organizací na projekty aktivního způsobu života, mezigenerační solidarity, 
vzdělávání, na podporu informovanosti, poradenství 

 

 KLAS – Klub aktivních seniorů, aktivizační program pro seniory, projekt 
CRSP Brno, setkávání napomáhající seniorům udržovat ve své 
samostatnosti a soběstačnosti s přihlédnutím na individuální podmínky 
každého z účastníků, vzdělávání animátorů KLASů 

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2014 
Opatření 3.4: Podpora aktivního způsobu života seniorů 



Senior Point 

Realizátor Společně o.p.s.,   

finanční podpora JMK  

 

 funguje v JMK od září 2011 – Senior Point v Brně na Mendlově náměstí, 
nyní síť kontaktních míst, v JMK celkem 9 (Brno, Brno-Židenice, Brno, 
Křenová (MP), Blansko, Tišnov, Hodonín, Vyškov, Břeclav a Znojmo), 
Moravskoslezský kraj (1 ) + Vysočina (1). 

 Návštěvnost jednotlivých Senior Pointů (mimo brněnskou pobočku) je cca  
40 – 50 seniorů za měsíc, v Brně každý týden cca 50 osobních návštěv a 
zhruba stejný počet telefonátů. 

 www.seniorpointy.cz 

 

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2014 
Opatření 3.4: Podpora aktivního způsobu života seniorů 
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Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2014 
Opatření 3.4: Podpora aktivního způsobu života seniorů 

Senior pas  

Realizátor SunDrive s.r.o., JMK partnerem od roku 2010, průběžně se 
připojily další kraje (Vysočina a Olomoucký kraj), dnes rozšířeno do všech 
krajů. Systém poskytování slev a dalších výhod osobám nad 55 let. 

 

 Počet držitelů pasu:       celkem 135.831, z toho 95.510 z JMK 

 Počet poskytovatelů slev: celkem     1.957, z toho 754 z JMK  

 

Více informací na www.seniorpasy.cz 
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 Odkaz www.rodinnapolitika.cz  

 Nový web byl spuštěn v lednu 2014 – modernizace, nový design 

 Smyslem a základním cílem webu je informovat o rodinné politice v JMK 

 Je prostorem pro inspiraci, náměty a nápady, co vše se dá v rodinné 
politice dělat 

 Je prostředkem komunikace 

 Novinky nového webu 
 Kalendář akcí 

 Verze webu pro seniory a slabozraké 

 Optimalizace pro tablety a mobilní telefony 

 Napojení webu na Facebook https://www.facebook.com/rodinnapolitikajmk 

 Napojení webu na Twitter https://twitter.com/RP_JMK 

 Ankety 

Webové stránky rodinné politiky JMK 
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 Modernizace webových stránek www.rodinnapolitika.cz 
 Naprogramování databáze subjektů a napojení na interaktivní mapu Google 

 Zavedení registrace na akce prostřednictvím webového formuláře 

 On-line registrace subjektů RP JMK s možností vkládat akce do kalendáře 

 Zasílání novinek prostřednictvím RSS kanálu 

 Realizace partnerských projektů  

 Prohlubování spolupráce s obcemi v JMK, poskytování podpory 
koordinátorům rodinné politiky, setkávání koordinátorů 

 Vyhlášení a organizace Týdne pro rodinu v JMK 

 Konference o rodinné politice v JMK k oslavám 20. výročí Mezinárodního 
roku rodiny 

 Přenesení rakouského know-how auditu prorodinného klimatu v obci 

 Rozvoj spolupráce s aktéry rodinné politiky: NNO, orgány samosprávy, 
střešní organizace, zaměstnavatelé, odborníci, média, veřejnost (rodiny) 

 

Výhled 2014 

http://www.rodinnapolitika.cz/


Cíl rodinné politiky na komunální úrovni 

 

• vytvořit prostředí celkově přátelské rodině, aby se v dané obci rodina cítila 
dobře, měla zájem zůstat v obci 

 

• pomáhat odstraňovat překážky, které ohrožují stabilitu rodin (posilovat 
vědomí hodnoty manželství, rodičovství a rodiny, posilovat sociální a 
ekonomickou soběstačnost, a tím mezigenerační solidaritu a soudržnost 
rodin) 

 

• pomoci rodinám, aby se mohla co nejsvobodněji rozhodovat o realizaci 
svých rodinných potřeb a přání 

 

• … pak se stane důležitým stimulátorem prosperity a rozvoje obce! 



Cíl rodinné politiky na komunální úrovni 

 

• rodinná politika na komunální úrovni – podporuje prorodinné zaměření 
komunální politiky 

 

• pomáhá rodině, aby naplňovala svoje funkce = partner politiky sociální 

 

• vytváří další pracovní místa a podmínky pro získávání motivovaných 
pracovníků, ovlivňuje zaměstnavatele = partner politiky zaměstnanosti 

 

• odstraňuje důvody pro odchod mladých lidí z obce, napomáhá udržitelnému 
rozvoji a prosperitě =  garant prorodinné orientace společnosti 



Cíl rodinné politiky na komunální úrovni 

 

• Cílem rodinné politiky je fungující rodina 

 

• Nejedná se o oblast sociální politiky, avšak o činnost, která s touto politikou 
bezprostředně souvisí 

 

• Rodinná politika vytváří prostředí, kam je možno sociálně potřebné rodiny 
„směrovat“, o co je možné se opírat při pomoci konkrétním rodinám se 
specifickými potřebami 

 

• Rodinná politika je také prevencí vzniku sociálně-patologických jevů 
 



Koncepce rodinné politiky obcí 

 

• by měla vycházet z analýzy aktuální situace podmínek života rodin v dané 
oblasti 

 

• by měla zahrnovat témata průřezově a obsahovat oblasti, které mají na 
rodinu vliv a s rodinnou politikou souvisí (bydlení, školství, zdravotnictví, trh 
práce, infrastruktura) 

 

• měla by se opírat o deklarovanou vůli zastupitelstva obce vytvářet příznivé 
podmínky pro život rodin 

 

 



 zpracovat Koncepci rodinné politiky v obci a stanovit Akční plán aktivit 

 vyčlenit úvazek a podporovat pracovníka (koordinátora) RP v obci 
(konzultant pro ostatní obce v obvodu ORP) 

 zapojit se do soutěže Obec přátelská rodině – zmapovat si aktivity v obci 

 spolupracovat s prorodinnými organizacemi v dané obci 

 uspořádat Den rodin (15. května, nebo o nejbližším víkendu) 

 využít místní zpravodaje k informování o akcích a nabídkách pro rodiny 

 zprostředkovat spolupráci s místními podnikateli  

 iniciovat besedu s rodáky, významnými osobnostmi na téma „rodina“ 

 využívat webové stránky obce k informacím o akcích a službách pro 
rodiny 

 oceňovat přínos rodin pro obci (např. 2+) 

 nabídnout rodinám formu dialogu s představiteli obce, kulaté stoly 

 inspirovat se u „sousedů“ – výměna zkušeností a příkladů dobré praxe… 

Impulzy pro obce 



Děkuji za pozornost  

 

 Mgr. Bořivoj Sekanina 

oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky 

tel.: 541 651 424 

sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz 
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