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Základní informace o projektu
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• Iniciátorem projektu je Odbor rodinné politiky a politiky
stárnutí

• Doba realizace projektu je 36 měsíců, 1. 1. 2017 –
31. 12. 2019

• Cílem je zlepšení koordinace regionálních politik v oblasti
podpory rodin, a to prostřednictvím sítě krajských
poradců a fungování regionálních platforem s následným
koordinováním celostátní politiky a platformy

• Projekt je spolufinancován Evropskou unií



Na jakou situaci projekt reaguje?
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 Nedostatečně rozvinutá praxe vytváření regionálních a lokálních 

programů podpory rodin.

 Rozdílné přístupy krajů k implementaci rodinné politiky.

 Rozdíly v dostupnosti a kvalitě služeb pro rodiny a dalších aktivit na 

podporu rodin.

 Nedostatek informací o aktivitách krajů a obcí v oblasti podpory 

rodin na centrální úrovni.

 Rodinná politika na regionální a lokální úrovni je aktuálním 

evropským trendem

 Rodiny potřebují státem garantovanou materiální a příjmovou 

úroveň, ale také nemateriální podporu svých funkcí.
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• V rámci každého kraje bylo podepsáno memorandum o
spolupráci.

• Memoranda specifikuji zapojení kraje v rámci projektu a
spolupráci kraje na jednotlivých klíčových aktivitách.

• Kraje jmenují svého zástupce do celorepublikové
platformy a také si zvolí zástupce do regionální
platformy.

• V každém kraji bude obsazena pozice krajského
koordinátora. Ten bude podporován odborným
poradcem pro komunikaci s cílovou skupinou a
specialistou věcného útvaru.



Pozice krajského poradce

6

 Poskytování odborného poradenství pro cílové skupiny, a to v oblasti

rodinné politiky, slaďování rodinného a pracovního života.

 Poradenská sídla krajských poradců budou bezplatná.

 Poskytování telefonického poradenství.

 Vytvoření regionální platformy v kraji, vytvoření sítě relevantních aktérů

z daného kraje a odborné vedení platformy za účelem vytvoření

Metodiky rodinné politiky na krajské místní úrovni, návrh koncepce

rodinné politiky a návrh implementace opatření rodinné politiky

v krajích. Sdílení dobré praxe.



Celostátní platforma
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 Tvořena zástupcem z každého kraje, který bude jmenován

krajem

 Hlavním náplní bude vypracování návrhu postupů pro

systémovou komunikaci a spolupráci mezi orgány státní správy,

kraji a obcemi. Odborná spolupráce na přípravě Metodiky

rodinné politiky a návrh implementace opatření rodinné

politiky, poskytovat zpětnou vazbu založenou na zkušenostech

z působení na regionálních úřadech.

 Úzká spolupráce s regionální platformou po věcné stránce



Regionální platforma
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 Regionální platforma bude tvořena zástupci místních aktérů z daného

regionu, kteří spolu budou nadále spolupracovat, zvolený zástupce bude

členem celostátní platformy. Jednat se bude zejména o zástupce územní

samosprávy, neziskového sektoru, zaměstnavatelů, Úřadu práce ČR,

poskytovatelů služeb pro rodiny apod. Členy platformy navrhuje kraj a MPSV.

 V rámci regionálních platforem bude docházet ke sdílení příkladů dobré

praxe a know-how z oblasti rodinné politiky, ale také ke sdílení

problematických bodů při implementaci prorodinných opatření na regionální

úrovni.
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 Regionální platformy budou odborně spolupracovat na přípravě Metodiky

rodinné politiky na krajské a místní úrovni, na přípravě návrhu Koncepce

rodinné politiky v každém kraji a na přípravě návrhu implementace

opatření rodinné politiky v krajích. Členové regionálních platforem budou

poskytovat odborné konzultace při přípravě setkání s cílovými skupinami v

rámci projektu k vybraným tématům v daném regionu a také kontakty na

další relevantní aktéry, kteří by se mohli těchto setkání účastnit – semináře,

workshopy, kulaté stoly. Členové regionálních platforem se budou těchto

akcí dle potřeby účastnit.

 Setkávání regionálních platforem je plánováno třikrát ročně. Zástupci

platforem budou mezi těmito setkáními komunikovat telefonicky nebo e-

mailem.



Hlavní cíl
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 Vytvoření celorepublikové platformy a regionálních platforem je zásadní

pro systémové řešení rodinné politiky a pro rozvoj spolupráce mezi

státní správou a samosprávami.

 Zapojování samospráv do realizace prorodinných opatření skrze

platformy povede ve svém důsledku k tomu, že navrhovaná opatření

budou lépe cílit přímo na potřeby cílové skupiny v regionech. Z úrovně

státní správy nelze zcela postihnout potřeby cílové skupiny, proto je

nezbytná komunikace a spolupráce s regiony či obcemi, které jsou cílové

skupině blíže a mají lepší přehled o jejích potřebách.



Cílové skupiny
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 Územní samosprávní celky

 Orgány státní správy a samosprávy

 Zaměstnanci a zaměstnankyně

 Pečující osoby

 Osoby vracející na trh práce po návratu z mateřské/ rodičovské 

dovolené

 Poskytovatelé služeb péče pro rodiny, kterými jsou fyzické a 

právnické osoby jakožto zaměstnavatelé, nestátní neziskové 

organizace, územní samosprávní celky (tj. obce a kraje).

 Rodiče s dětmi jakožto příjemci služby 

Za sekundární cílovou skupinu lze považovat i širokou veřejnost



Cíl projektu
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 Podpora komunikace mezi státní správou a samosprávou při řešení otázek podpory rodin.

Intenzivní spolupráce a komunikace povede k rozvoji podpory rodin ze strany regionů, ale také

lepší informovanosti státní správy o aktivitách regionů. Konečné informace budou sloužit

k návrhu dalších prorodinných opatření MPSV ČR.

 Vytvoření Metodiky rodinné politiky na krajské a místní úrovni, která bude distribuována

relevantním aktérům v každém regionu. Novou Metodiku budou moci využívat samosprávy,

ale i další relevantní aktéři v regionech ČR pro uchopení a rozvoj prorodinných aktivit.

Vzhledem k tomu, že Metodika bude vycházet z přímé praxe regionů, měla by být pro regiony

maximálně využitelná. Metodika podpoří kraje v rozhodnutí zaměřit se na implementaci

regionální rodinné politiky a pomůže jim při její realizaci. Metodika také přispěje ke sjednocení

přístupu krajů k implementaci rodinné politiky a tedy ke snížení rozdílů mezi jednotlivými kraji

v nabídce, rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb a dalších aktivit na podporu rodin. Ve svém

důsledku tedy Metodika přispěje ke zlepšení situace cílové skupiny a k lepšímu naplňování

jejích potřeb v regionech.



Cíl projektu
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 Zpracování analýzy, studie, návrhu koncepce a návrhu implementace opatření v regionu. V

rámci této klíčové aktivity vznikne několik dokumentů, konkrétně:

1. Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a

rodinného života v krajích ČR – bude zkoumáno demografická situace rodin v každém regionu,

socioekonomická situace rodin, existující situace rodin, finanční náklady vynakládané krajem,

institucionální nastavení rodinné politiky (dále RP), existující regionální strategické dokumenty,

analýza slabých a silných míst, analýza aktérů zapojených do implementace RD

2. Srovnávací studie rodinné politiky v krajích ČR – na základě analýzy bude vypracovaná studie

s cíle porovnat situaci v oblasti rodinné politiky v jednotlivých krajích ČR.

3. Návrh regionální koncepce rodinné politiky v krajích,

4. Návrh implementace opatření v krajích,

5. Návrh postupů pro systémovou komunikaci a spolupráci mezi orgány státní správy a kraji či

obcemi v oblasti rodinné politiky.

6. Osvětové a vzdělávací akce, diseminace výstupů – úvodní seminář, kulaté stoly, workshopy,

závěrečná odborná konference, webové stránky, celorepubliková osvětová kampaň

7. Evaluace procesu a výsledků projektu



Jaké změny v důsledku projektu jsou 
očekávány?
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 Lepší spolupráce a síťování mezi relevantními aktéry z oblasti podpory rodin v regionu

v rámci platformy, což povede k zlepšení nabídky služeb pro rodiny a ve svém důsledku

zlepšení kvality života cílové skupiny

 Lepší komunikace a spolupráce s MPSV a kraji v oblasti rodinné politiky, díky zavedení

platforem a sítě krajských poradců, což povede k efektivnější přípravě připravovaných

opatření, které budou lépe odpovídat potřebám rodin

 Lepší koordinace místních a celostátních politik v oblasti podpory rodin prostřednictvím

zavedení udržitelného systému monitoringu potřeb rodin a navazujících strategií RP na

krajské a místní úrovni s potenciálem zlepšení kvality života cílové skupiny

 Sjednocení přístupu krajů k podpoře rodin v daném regionu

 Rozvoj implementace prorodinných opatření na regionální úrovni díky existující

metodice RP na krajské a místní úrovni a díky existujícím návrhům koncepce krajské

rodinné politiky

 Vyšší informovanost cílové skupiny o možnostech regionální podpory rodin a změně

postoje cílové skupiny k této problematice



DĚKUJI ZA POZORNOST.
HEZKÝ DEN.

Mgr. Zuzana Rovenská, krajská poradkyně pro Zlínský kraj  - projekt  MPSV, Krajská rodinná politika
zuzana.rovenska@mpsv.cz, 770 147 929
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