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Úvod 

Návrh implementace opatření v Královéhradeckém kraji (dále jen „Návrh implementace 
opatření“) vznikl v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) 
Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (dále 
jen „Projekt Krajská rodinná politika“), registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233, 
který je financován z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“). 

Návrh implementace opatření navazuje na dokument Návrh na rozšíření stávající koncepce 
rodinné politiky v Královéhradeckém kraji pro roky 2020–2023 a má sloužit jako metodická 
podpora MPSV při zpracovávání návazných realizačních (akčních) plánů k uskutečnění 
jednotlivých navržených opatření či aktivit z oblasti rodinné politiky v Královéhradeckém 
kraji.  

Historicky první koncepční dokument v oblasti rodinné politiky, Koncepci rodinné politiky 
Královéhradeckého kraje 2012–2016, schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
usnesením č. ZK/25/1834/2012 ze dne 26. ledna 2012. Hlavním cílem této koncepce bylo  
v první řadě ukotvit rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných regionálních politik, která 
bude cíleně rozvíjena. Navazující koncepční dokument, Koncepce rodinné politiky 
Královéhradeckého kraje pro období 2020–2023 (dále jen „Koncepce“), je dokladem toho, že 
rodinná politika je i nadále pro Královéhradecký kraj prioritou1. 

Rodinná politika je politikou průřezovou. Ve svém širším pojetí se prolíná do množství 
veřejných oblastí života společnosti. Velmi úzce souvisí nejen s politikou sociálního 
zabezpečení, bytovou politikou, ale i politikou zaměstnanosti, se zdravotní politikou, systémem 
vzdělávání i oblastí dopravní obslužnosti. Cíle a opatření výše uvedených politik bezprostředně 
ovlivňují život rodin. Úkolem opatření v tomto doplňujícím Návrhu implementace opatření 
v Královéhradeckém kraji, který navrhují v rámci spolupráce členové celorepublikové  
i regionální platformy pro rodinnou politiku, je obecné zacílení na všechny typy funkčních 
rodin, které v kraji žijí. Návrh reflektuje nejen současnou praxi, ale zaměřuje se také na 
oblasti, jež v předchozích strategických materiálech 2  Královéhradeckého kraje (dále jen 

                                                             
1 Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého 2017–2020 [online]. Královéhradecký kraj, 2020 (cit. 20. 3. 
2020). Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rovne-
prilezitosti/koncepce-rodinne-politiky-kralovehradeckeho-kraje-2017---2020-105982/ (str. 3). 
2 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 [online]. Královéhradecký kraj, 2019 (cit. 20. 3. 2020). 
Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-
2020/Strategie_rozvoje_KHK_2014-2020.pdf.  
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017–2020. Dostupné z: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/dotacni-strategie/dotacni-strategie-
kralovehradeckeho-kraje-2017-2020-98016/ 
Plán rozvoje sociálních služeb 2011–2017. Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-
urad/socialni-oblast/rozvoj-soc-sluzeb/plan-rozvoje-soc-sluzeb/krajsky-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-10406/ 
Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017–2020. Dostupné z: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/socialni-oblast/socialni-prevence/prevence-kriminality/Strategie-
prevence-socialne-nezadoucich-jevu-v-Kralovehradeckem-kraji-2017---2021.pdf. 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016–2020. Dostupné z: 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/skolstvi/vyrocni-zpravy/DZ-KHK-final-29-2-2016.pdf. 
Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 
2014–2018. Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/skolstvi/prevence-soc-
patologickych-jevu/Koncepce-primarni-prevence-KHK-2014-2018.pdf. 
Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016–2020. Dostupné z: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-
koncepce/Koncepce_zdravotnictvi_khk_2016_2020.pdf.  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rovne-prilezitosti/koncepce-rodinne-politiky-kralovehradeckeho-kraje-2017---2020-105982/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rovne-prilezitosti/koncepce-rodinne-politiky-kralovehradeckeho-kraje-2017---2020-105982/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/Strategie_rozvoje_KHK_2014-2020.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/Strategie_rozvoje_KHK_2014-2020.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/dotacni-strategie/dotacni-strategie-kralovehradeckeho-kraje-2017-2020-98016/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/dotacni-strategie/dotacni-strategie-kralovehradeckeho-kraje-2017-2020-98016/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/dotacni-strategie/dotacni-strategie-kralovehradeckeho-kraje-2017-2020-98016/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rozvoj-soc-sluzeb/plan-rozvoje-soc-sluzeb/krajsky-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-10406/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rozvoj-soc-sluzeb/plan-rozvoje-soc-sluzeb/krajsky-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-10406/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/socialni-oblast/socialni-prevence/prevence-kriminality/Strategie-prevence-socialne-nezadoucich-jevu-v-Kralovehradeckem-kraji-2017---2021.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/socialni-oblast/socialni-prevence/prevence-kriminality/Strategie-prevence-socialne-nezadoucich-jevu-v-Kralovehradeckem-kraji-2017---2021.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/socialni-oblast/socialni-prevence/prevence-kriminality/Strategie-prevence-socialne-nezadoucich-jevu-v-Kralovehradeckem-kraji-2017---2021.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/skolstvi/vyrocni-zpravy/DZ-KHK-final-29-2-2016.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/skolstvi/prevence-soc-patologickych-jevu/Koncepce-primarni-prevence-KHK-2014-2018.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/skolstvi/prevence-soc-patologickych-jevu/Koncepce-primarni-prevence-KHK-2014-2018.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/Koncepce_zdravotnictvi_khk_2016_2020.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/Koncepce_zdravotnictvi_khk_2016_2020.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/Koncepce_zdravotnictvi_khk_2016_2020.pdf
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„KHK“) nebyly koncepčně zpracovány. Konkrétní kroky by pak měly být rozpracovány 
v jednotlivých realizačních plánech aktuálně na každý příslušný rok.  

 

Návaznost na Návrh na rozšíření stávající koncepce rodinné politiky 
v Královéhradeckém kraji pro roky 2020–2023 
 
Návrh níže rozepsaných priorit je kompletně sestaven v návaznosti na stávající krajskou 
koncepci rodinné politiky, včetně jeho návrhu na rozšíření, jak jej předložila v minulém období 
regionální platforma KHK a je cílen na všechny typy rodin i jejich potřeby. Krajský úřad pro 
každý rok vytváří tzv. Realizační (akční) plány, které průběžně – dle daných kritérií – plní, 
aktualizuje, a na konci roku je společně vyhodnocuje. Některé plány či opatření lze rozložit  
i na více let, případně je možné určité body efektivně sloučit či rozdělit, a to dle aktuální situace 
a daného vývoje. V akčním plánu může být mj. uvedeno, kdo má daná opatření realizovat, 
případně v jakém časovém horizontu mají být opatření naplněna.   

Spolupráce kraje v rámci projektu MPSV je od začátku velmi vstřícná. V rámci této úzké 
spolupráce, bylo mezi krajem a MPSV v polovině roku 2019 také uzavřeno tak zvané 
Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF (dále jen „Memorandum“) 
(evropského sociálního fondu) Koordinace opatření na podporu sladění pracovního  
a rodinného života na úrovni krajů. Kraj se tímto dokumentem zavázal, že bude při realizaci 
aktivit postupovat ve spolupráci s oddělením koncepce rodinné politiky MPSV a nadále bude 
poskytovat potřebnou součinnost.  
  

                                                             
Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016–2020. Dostupné z: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/KONCEPCE-PECE-O-DZ-
RKZK-_2_.pdf. 
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014–2020. Dostupné z: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/cestovni-ruch/dokumenty-koncepce/Program_rozvoje_CR_KHK_2014-
20_Strategicka-cast.pdf. 
Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého 2017–2020. Dostupné z: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rovne-prilezitosti/koncepce-rodinne-politiky-
kralovehradeckeho-kraje-2017---2020-105982/ 
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/KONCEPCE-PECE-O-DZ-RKZK-_2_.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/KONCEPCE-PECE-O-DZ-RKZK-_2_.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene-koncepce/KONCEPCE-PECE-O-DZ-RKZK-_2_.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/cestovni-ruch/dokumenty-koncepce/Program_rozvoje_CR_KHK_2014-20_Strategicka-cast.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/cestovni-ruch/dokumenty-koncepce/Program_rozvoje_CR_KHK_2014-20_Strategicka-cast.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/cestovni-ruch/dokumenty-koncepce/Program_rozvoje_CR_KHK_2014-20_Strategicka-cast.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rovne-prilezitosti/koncepce-rodinne-politiky-kralovehradeckeho-kraje-2017---2020-105982/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rovne-prilezitosti/koncepce-rodinne-politiky-kralovehradeckeho-kraje-2017---2020-105982/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rovne-prilezitosti/koncepce-rodinne-politiky-kralovehradeckeho-kraje-2017---2020-105982/
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Návrhová část dokumentu – návrh implementace jednotlivých opatření 
 
Priorita 1: Osvěta a důraz na téma rodinné politiky u laické i odborné veřejnosti 
Cíl 1.1: Zajistit propagaci a medializaci témat rodinné politiky se zaměřením na širokou 
veřejnost a instituce veřejné správy. 
Dílčí cíl 1.1.1: Zajistit informovanost veřejnosti. 

Návrh opatření: 
- Mapování, sběr a zpracovávání přehledu příkladů dobré praxe z KHK,  

z ostatních krajů ČR, příp. ze zahraničních demokratických států. 
- Zajištění opakovaných mediálních výstupů s tématy rodinné politiky 

v místním tisku, na stránkách kraje a na krajských sociálních sítích (např. 
zjištěné příklady dobré praxe: aktivity v kraji na straně veřejné sféry  
a organizací občanského sektoru, zkušenosti ze zahraničí). 
 

Dílčí cíl 1.1.2: Zajistit informovanost zástupců samospráv. 
Návrh opatření:  

- Domluvení pravidelných setkání se zástupci samospráv za účelem diskuse 
nad tématy rodinné politiky. 

- Každý měsíc zjišťování a aktualizace informací o příkladech dobré praxe 
(projekty s kladnou praxí v oblasti rodinné politiky a politiky stárnutí, např. 
v rámci mezigeneračního fungování). 

- Pravidelné zasílání novinek z oblasti rodinné politiky zástupcům samospráv, 
a to včetně příkladů dobré praxe a informací o osvětových aktivitách 
pořádaných krajem. 

 
Dílčí cíl 1.1.3: Zajistit spolupráci významných aktérů rodinné politiky na úrovni kraje. 

Návrh opatření:  
- Zmapování a vytvoření přehledu, které subjekty jsou či mohou být 

významnými aktéry v oblasti plánování a realizace rodinné politiky, 
následné oslovování vybraných aktérů a zahájení spolupráce. 

- Zapojení kraje do celorepublikové akce Týden pro rodinu (např. zajištění 
podpory, spolupráce apod.). 

- Realizace konferencí ve spolupráci s obcemi a nestátními neziskovými 
organizacemi (dále jen „NNO“) se zaměřením na témata rodinné politiky, 
která jsou aktuální v rámci zjištěných potřeb rodin v kraji a v rámci 
zjištěných příkladů dobré praxe (určit počet plánovaných konferencí na 
konkrétní období). 

- Zajištění distribuce Metodiky rodinné politiky na krajské a místní úrovni 
místním samosprávám (během následujících dvou let). 

- Pravidelné odkazování na možnost využití Metodiky rodinné politiky při 
tvorbě strategických dokumentů na úrovni obcí (např. reflektovat oblasti 
rodinné politiky a fáze procesu strategického plánování), realizace ve 
spolupráci s krajským poradcem MPSV. 
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Cíl 1.2: Zajistit provázanost cílů Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2020–
2023 s dalšími oblastmi veřejné politiky, a to již ve fázi tvorby dalších politik. 
Dílčí cíl 1.2.1: Zajistit zapracování cílů rodinné politiky kraje do strategických dokumentů 
jiných politik, kde budou tyto cíle reflektovány v plánovaných prioritách a aktivitách. 

Návrh opatření:  
- Vytvoření přehledu, kdy a v jakých oblastech se plánují změny a realizace 

politik. 
- Domluvení spolupráce s příslušnými realizátory dalších oblastí politiky. 
- Zajištění vzájemného připomínkování odborových strategií a koncepcí 

v KHK. 
- Zajištění spolupráce s krajským poradcem MPSV z projektu Krajská 

rodinná politika, který bude připomínkovat a spolupodílet se na tvorbě 
strategických dokumentů v kraji. 

 
Priorita 2: Prevence v rámci podpory funkčních rodin a rodin s více dětmi, podpora 
tradičních 3  rodinných hodnot a autonomie rodiny, podpora stabilních partnerských  
a mezigeneračních vztahů 
Cíl 2.1: Zajistit dodavatele služeb v oblasti prevence a odborného poradenství pro rodiny, 
rodiny s dětmi a rodiny v kontextu mezigeneračního soužití. 
Dílčí cíl 2.1.1: Domluvit spolupráci s konkrétními dodavateli v oblasti odborného poradenství 
zaměřeného především na podporu manželství, partnerského soužití, vztahy v rodině, 
komunikaci a výchovu (např. manželských a partnerských poradců, přípravy snoubenců na 
manželství apod.). 

Návrh opatření: 
- Oslovení stávajících a potenciálních dodavatelů služeb pro rodiny. 
- Zajištění poskytování potřebných služeb ve spolupráci s dodavateli. 

 
Priorita 3: Podpora slaďování pracovního a rodinného/osobního života 
Cíl 3.1: Zajistit realizaci aktivit na úrovni kraje pro podporu slaďování pracovního a rodinného/ 
osobního života. 
Dílčí cíl 3.1.1: Dosáhnout lepších podmínek v oblasti zaměstnávání:  

- Vyšší míry flexibilních pracovních úvazků.  
- Uplatňování age managementu a zaměstnávání osob 55+. 
- Vyšší míry flexibilních pracovních úvazků pro různé věkové kategorie. 
- Vyšší míry zkrácených pracovních úvazků apod. 

 
Návrh opatření: 

- Oslovování zaměstnavatelů v kraji (způsob oslovování, které zaměstnavatele 
oslovit primárně, jak často apod., aby se později mohla aktivita vyhodnotit, 
bude upřesněno v rámci realizačního plánu na každý rok). 

- Informování zaměstnavatelů o rozvoji flexibilního zaměstnávání  
a o alternativních možnostech zaměstnávání (viz dílčí cíl).   

                                                             
3 Základní charakteristiku tradiční, moderní a postmoderní rodiny nejlépe vystihuje tabulka na str. 23 (viz 
příloha) z publikace: MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost, Praha: Slon, 2011. ISBN: 978-80-86429-87-8. 
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- Šíření osvěty prostřednictvím jednání v rámci veřejného sektoru  
a prostřednictvím médií. 

- V následujících dvou letech uspořádání vhodných workshopů, případně 
kulatého stolu pro zaměstnavatele (osvětová kampaň o zaměstnávání osob 
55+). Připraví krajský poradce MPSV pro rodinnou politiku ve spolupráci  
s KÚ KHK, ÚP HK4, Hospodářskou komorou apod. 

- Popřípadě vytvoření informačních letáků či jiných propagačních materiálů 
podporujících sladění rodiny a zaměstnání. 

 
Priorita 4: Podpora dostupnosti služeb pro rodiny 
Cíl 4.1: Zajistit vyšší míru dostupnosti služeb pro rodiny pro účely ulehčení rodinných 
rozpočtů. 
Dílčí cíl 4.1.1: Zlepšit a zkvalitnit fungování slevového systému RODINNÉ PASY 
v Královéhradeckém kraji (Kritéria zlepšení a zkvalitnění budou upřesněná v Realizačním 
plánu). 

Návrh opatření:  
- Zajištění koordinátora spolupráce s poskytovateli slev. 
- Zvýšení propagace akcí v rámci projektu RODINNÉ PASY a SENIOR 

PASY. 
- Rozšíření prezentací na významných regionálních či lokálních akcích 

(propagace, registrace, popř. maskot). 
 
Priorita 5: Podpora společného trávení volného času rodin a místních komunit 
Cíl 5.1: Pronajmout sportoviště a zajistit venkovní prostory pro trávení volného času. 
Dílčí cíl 5.1.1: Zajistit vnitřní či vnější financování (např. dotace, finanční příspěvky) pro účely 
pronájmu potřebných prostor či úpravu veřejných prostor. 

Návrh opatření: Vytváření příležitostí k finančně dostupným možnostem společného trávení 
volného času rodin a seniorů v rámci třígeneračního propojení. 
 
Priorita 6: Podpora rodin v obtížné životní situaci a rodin ohrožených chudobou 
Cíl 6.1: Zajistit vhodnou pomoc rodinám ve finanční tísni. 
Dílčí cíle 6.1.1:  

- Zajistit vhodnou pomoc rodinám s nedostatkem finančních prostředků. 
- Zajistit podporu rodin ohrožených sociálním vyloučením. 
- Zajistit vhodnou pomoc rodinám ohroženým ztrátou bydlení. 

 
Návrh opatření:  

- Vypracování podkladů (na základě odborné literatury a příkladů dobré 
praxe), které formy podpory/pomoci jsou v této oblasti rodinné politiky 
adekvátní. 

                                                             
4 Pozn. KÚ KHK – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ÚP HK – Úřad práce v Hradci Králové. 
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- Zajištění vhodné kapacity služeb odborného sociálního poradenství 
(prostřednictvím organizací občanského sektoru) v oblasti dluhové 
problematiky a partnerského a manželského poradenství. 

- Nadále využívání možnosti zapojení Královéhradeckého kraje do projektu 
Obědy do škol, který nabízí formou bezplatného stravování ve školních 
jídelnách a mateřských školách dětem ve věku 3 až 15 let pomoc rodinám  
s nízkými příjmy. 

- Zajištění navýšení dostupného bydlení pro osoby v obtížné sociální situaci. 
- Zajištění navýšení dostupného bydlení pro začínající rodiny. 
- Realizace jednání s obcemi ohledně nutnosti rozvíjet dostupné bydlení. 
- Zajištění účasti na jednání v Platformě dostupného bydlení a zároveň 

zajištění spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v projektu z oblasti 
sociálního bydlení. 

Cíl 6.2:  Zajistit vhodnou podporu rodin se specifickými potřebami. 
Dílčí cíle 6.2.1:  

- Zajistit podporu rodin, kde probíhá péče o osobu závislou na péči druhé 
osoby. 

- Zajistit podporu rodin se specifickými potřebami. 
- Zajistit podporu vůči samoživitelům a samoživitelkám. 
- Zajistit podporu osobám seniorského věku, které žijí samy. 

Návrh opatření:  
- Podpora dobrovolnictví (oslovení organizací občanského sektoru pro 

zajištění dobrovolníků). 
- Podpora komunitního soužití (organizace veřejných akcí a využití 

mediálních sdělovacích prostředků pro oslovování místních komunit, 
podpora místních projektů zaměřených na podporu komunity). 

- Aplikace vybraných příkladů dobré praxe (projekty osvědčené jinde či 
v předchozích letech). 

- Zajištění pravidelného vyhledávání a následné nabídky pomoci rodinám  
a seniorům se specifickými potřebami. 

- Zajištění opakovaného informování obcí o možných finančních zdrojích. 
- Podpoření dotačních programů na podporu činností, které navazují nebo 

rozšiřují podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji 
(dobrovolnictví, mezigenerační soužití, sociální i pomocné služby, zdravotní 
potřeby a pomůcky apod.). 
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Pomocná tabulka pro tvorbu dokumentu 

v rámci implementační fáze rodinné politiky 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř 1: Osvěta a důraz na téma rodinné politiky u laické i odborné veřejnosti 
Cíl:  1. Zajistit propagaci a medializaci témat rodinné politiky se zaměřením na širokou 

veřejnost a instituce veřejné správy. 
2. Zajistit provázanost cílů Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 

2020–2023 s dalšími oblastmi veřejné politiky, a to již ve fázi tvorby dalších 
politik. 

Dílčí cíle: - Zajistit informovanost veřejnosti. 
- Zajistit informovanost zástupců samospráv. 
- Zajistit spolupráci významných aktérů rodinné politiky na úrovni kraje. 
- Zajistit zapracování cílů rodinné politiky kraje do strategických dokumentů jiných 

politik, kde budou tyto cíle reflektovány v plánovaných prioritách a aktivitách. 
Implementátor:  Pracovník příslušného odboru kraje. 
Opatření - Mapování, sběr a zpracovávání přehledu příkladů dobré praxe z KHK, z ostatních 

krajů ČR, příp. ze zahraničních demokratických států, zajištění opakovaných 
mediálních výstupů s tématy rodinné politiky v místním tisku, na stránkách kraje 
a na krajských sociálních sítích, realizace konferencí ve spolupráci s obcemi  
a NNO se zaměřením na témata rodinné politiky a další.  

- Vytvoření přehledu, kdy a v jakých oblastech se plánují změny a realizace politik, 
domluvení spolupráce s příslušnými realizátory dalších oblastí politiky a zajištění 
vzájemného připomínkování odborových strategií a koncepcí v KHK. 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

Domluvení pravidelných setkání 
se zástupci samospráv za účelem 
diskuse nad tématy rodinné 
politiky. 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. Průběžně do 
31. 12. 2023. 
 

Každý měsíc zjišťování  
a aktualizace informací  
o příkladech dobré praxe 
(projekty s kladnou praxí 
v oblasti rodinné politiky a 
politiky stárnutí, např. v rámci 
mezigeneračního fungování, 
aktivity v kraji na straně veřejné 
sféry a organizací občanského 
sektoru, zkušenosti ze zahraničí 
apod.). 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. Průběžně po 
dobu platnosti 
koncepce. 
 

Pravidelné zasílání novinek 
z oblasti rodinné politiky 
zástupcům samospráv, a to 
včetně příkladů dobré praxe a 
informací o osvětových 
aktivitách pořádaných krajem. 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. Průběžně do 
31.12.2023. 
 

Zmapování a vytvoření 
přehledu, které subjekty jsou či 
mohou být významnými aktéry 
v oblasti plánování a realizace 
rodinné politiky, následné 
oslovování vybraných aktérů a 
zahájení spolupráce. 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. Průběžně po 
dobu platnosti 
koncepce. 

Zapojení kraje do 
celorepublikové akce Týden pro 
rodinu (např. zajištění podpory, 
spolupráce apod.). 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. Průběžně do 
31.12.2023. 
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Realizace konferencí ve 
spolupráci s obcemi a NNO se 
zaměřením na témata rodinné 
politiky, která jsou aktuální 
v rámci zjištěných potřeb rodin 
v kraji a v rámci zjištěných 
příkladů dobré praxe (určit počet 
plánovaných konferencí na 
konkrétní období). 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. Průběžně po 
dobu platnosti 
koncepce. 

Zajištění distribuce Metodiky 
rodinné politiky na krajské  
a místní úrovni místním 
samosprávám. 

Distribuováno 
bezplatně 
případně 
s minimálním 
nákladem na 
poštovné. 

Z rozpočtu projektu Koordinace 
opatření na podporu sladění 
pracovního a rodinného života na 
úrovni krajů registrační číslo 
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) 

Průběžně do 
31.12.2021. 
 
 
 

Pravidelné odkazování na 
možnost využit í Metodiky 
rodinné politiky při tvorbě 
strategických dokumentů na 
úrovni obcí (např. reflektovat 
oblasti rodinné politiky                 
a fáze procesu strategického 
plánování), realizace ve 
spolupráci s krajským poradcem 
MPSV. 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. Průběžně do 
31.12.2021. 
 

Realizační tým/ 
skupina 

Krajský úřad ve spolupráci s obcemi, NNO a dalšími subjekty jako jsou mateřská a 
rodinná centra apod.    

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Hodnotitelé realizačního (akčního) plánu 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Podle počtu realizovaných nabídek, programů, 
akcí, informací apod. – viz. realizační (akční) 
plán a jeho každoroční vyhodnocení. 

Realizační plán Koncepce rodinné 
politiky Královéhradeckého kraje 
2020–2023. 

Průběžně, dle 
závazného 
realizačního 
(akčního) plánu. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř 2: Prevence v rámci podpory funkčních rodin a rodin s více dětmi, podpora 

tradičních rodinných hodnot a autonomie rodiny, podpora stabilních 
partnerských a mezigeneračních vztahů. 

Cíl:  Zajistit dodavatele služeb v oblasti prevence a odborného poradenství pro 
rodiny, rodiny s dětmi a rodiny v kontextu mezigeneračního soužití. 

Dílčí cíl: - Snížit formou přípravy na manželství, partnerství                                          
a předmanželských kurzů obavy ze vstupu do manželství. 

- Zaměřit se na snížení domácího násilí a špatnou komunikaci v rodině. 
- Hledat cesty ke snížení rozvodovosti a řešení partnerských a manželských 

krizí. 
Implementátor:  Pracovník příslušného odboru kraje ve vztahu podpory k prorodinným NNO. 
Opatření - Oslovení stávajících a potenciálních dodavatelů služeb pro rodiny. 

- Zajištění poskytování potřebných služeb ve spolupráci s dodavateli. 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

Zajištění spolupráce s konkrétními dodavateli 
v oblasti odborného poradenství zaměřeného 
především na podporu manželství, partnerských 
vztahů, vztahů v rodině, komunikaci a výchovu 
(např. manželských a partnerských poradců, 
přípravy snoubenců na manželství apod.). 

V rámci 
běžného 
rozpočtu kraje 
v souladu 
s vyhlášeným 
dotačním 
programem 
v min. výši          
1.500 000 Kč 
na rok. 

Z dotačního 
programu prevence 
a individuálních 
dotačních titulů 
kraje v rámci 
konkrétních žádostí 
na konkrétní 
aktivitu (do výše 
100 000 Kč na 
jednu aktivitu). 

Průběžně do 
31.12.2023. 
 

    
Realizační tým/ skupina Krajský úřad ve spolupráci s obcemi, NNO a dalšími subjekty jako jsou 

mateřská a rodinná centra apod.    
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Hodnotitelé naplnění dotačních titulů a programů v rámci konkrétních projektů 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Realizované nabídky a programy NNO a prorodinných organizací. Realizační plán 
Koncepce rodinné 
politiky 
Královéhradeckého 
kraje 2020–2023. 

Průběžně, dle 
závazného 
realizačního 
plánu. 
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5 Platí aktuálně do konce roku 2021, tzn. do konce realizace projektu 
6 Pozn. ÚP HK – Úřad práce v Hradci Králové 

 

Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř 3: Podpora slaďování pracovního a rodinného/osobního života 
Cíl:  Zajistit realizaci aktivit na úrovni kraje pro podporu slaďování pracovního  

a rodinného/osobního života. 
Dílčí cíl:  Dosáhnout lepších podmínek v oblasti zaměstnávání:  

- Vyšší míry flexibilních pracovních úvazků.  
- Uplatňování age managementu a zaměstnávání osob 55+. 
- Vyšší míry flexibilních pracovních úvazků pro různé věkové kategorie. 
- Vyšší míry zkrácených pracovních úvazků apod. 

Implementátor:  Pracovník příslušného odboru kraje.  
Opatření - Oslovování zaměstnavatelů v kraji (potřeba konkretizovat způsob 

oslovování, které zaměstnavatele oslovit primárně, jak často apod., aby se 
později mohla aktivita vyhodnotit). 

- Informování zaměstnavatelů o rozvoji flexibilního zaměstnávání  
a o alternativních možnostech zaměstnávání (viz dílčí cíl). 

- Šíření osvěty prostřednictvím jednání v rámci veřejného sektoru  
a prostřednictvím médií. 

- V následujících dvou letech uspořádání vhodných workshopů, případně 
kulatého stolu pro zaměstnavatele (osvětová kampaň o zaměstnávání osob 
55+).  

- Popřípadě vytvoření informačních letáků či jiných propagačních materiálů 
podporujících sladění rodiny a zaměstnání. 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

Udržovat systém sick days pro zaměstnance  
a zaměstnankyně Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje zařazené do krajského 
úřadu, který byl zaveden od 1.1.2018. Ponechat 
pružnou pracovní dobu. 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje.  Průběžně dle 
potřeby. 

Realizovat workshopy, kulaté stoly pro veřejnost, 
zaměstnavatele apod. (rozvíjet osvětovou kampaň      
o zaměstnávání 55+), případně tvorbu 
informačního letáku. 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. Průběžně dle 
potřeby. 

Realizační tým/ skupina Připraví kraj ve spolupráci s krajským poradcem MPSV pro rodinnou politiku5, 
ÚP HK6, Hospodářskou komorou apod. 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Příslušní hodnotitelé v rámci vyhodnocení realizačního plánu na příslušný rok 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Působit na zaměstnavatele např. formou vhodné agitace či využitím 
příkladů dobré praxe. 

Realizační plán 
Koncepce rodinné 
politiky 
Královéhradeckého 
kraje 2020–2023 
pro rok 2020. 

Průběžně, dle 
závazného 
realizačního 
plánu. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř 4: Podpora dostupnosti služeb pro rodiny 
Cíl:  Zajistit vyšší míru dostupnosti služeb pro rodiny pro účely ulehčení rodinných 

rozpočtů. 
Dílčí cíl: Zlepšit a zkvalitnit fungování slevového systému RODINNÉ PASY 

v Královéhradeckém kraji v oblasti služeb a slevových nabídek. 
Implementátor:  Krajský pracovník v oblasti systému a podpory – RODINNÉ PASY a 

SENIOR PASY. 
Opatření - Zajištění koordinátora spolupráce s poskytovateli slev. 

- Zvýšení propagace akcí v rámci projektu RODINNÉ PASY a SENIOR 
PASY. 

- Rozšíření prezentací na významných regionálních či lokálních akcích 
(propagace, registrace, popř. maskot). 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

Pokračovat v propagaci rodinných pasů i senior 
pasů, rozšíření nabídek služeb a slevových akcí. 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. Průběžně do 
31.12.2023. 
 

Realizační tým/ skupina Krajský úřad, pověřený pracovník 
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Krajský úřad, příslušný referát 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Množství vydaných pasů a další postupné rozšíření slevových akcí a 
služeb. 

Realizační plán 
Koncepce rodinné 
politiky 
Královéhradeckého 
kraje 2020–2023 
pro rok 2020. 

Průběžně, dle 
závazného 
realizačního 
plánu. 
 

  



 

16 
 

 

 

  

Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř 5: Podpora společného trávení volného času rodin a místních komunit 
Cíl:  Pronajmout sportoviště a zajistit venkovní prostory pro trávení volného času. 
Dílčí cíl: Zajistit vnitřní či vnější financování (např. dotace, finanční příspěvky) pro 

účely pronájmu potřebných prostor či úpravu veřejných prostor. 
Implementátor:  Pracovník příslušného odboru kraje, formou finančních programů, dotací a 

příspěvků 
Opatření - Vytváření příležitostí k finančně dostupným možnostem společného 

trávení volného času rodin a seniorů v rámci třígeneračního propojení. 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

Zaměřit se na pohybovou gramotnost a pořádání 
významných masových, tělovýchovných a 
sportovních akcí pro veřejnost typu „sport pro 
všechny“ (rozmezí dotace 20-50 tis. na akci – max. 
podíl 60 %). 
Podporovat akce pro děti a mládež ve volném čase 
(rozmezí dotace 20-35 tis. na akci – max. podíl 70 
%). 

plánovaný 
rozpočet cca 
2.000 000 Kč. 

Z rozpočtu 
dotačních 
programů. 

Každoročně do 
31.12.2023. 
 

Realizační tým/ skupina Oslovení sportovních organizací, klubů a NNO 
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Hodnotitelé naplnění dotačních titulů a programů v rámci konkrétních projektů 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Realizované sportovní a volnočasové nabídky, programy a akce pro 
veřejnost, děti a mládež. 

Realizační plán 
Koncepce rodinné 
politiky 
Královéhradeckého 
kraje 2020–2023 
pro rok 2020. 

Průběžně, dle 
závazného 
realizačního 
plánu. 
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 Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř 6: Podpora rodin v obtížné životní situaci a rodin ohrožených chudobou 
Cíl:  Zajistit vhodnou pomoc rodinám ve finanční tísni. 

Zajistit vhodnou podporu rodin se specifickými potřebami. 
Dílčí cíl: - Zajistit vhodnou pomoc rodinám s nedostatkem finančních prostředků. 

- Zajistit podporu rodin ohrožených sociálním vyloučením. 
- Zajistit vhodnou pomoc rodinám ohroženým ztrátou bydlení. 
- Zajistit podporu rodin, kde probíhá péče o osobu závislou na péči druhé 

osoby. 
- Zajistit podporu rodin se specifickými potřebami. 
- Zajistit podporu vůči samoživitelům a samoživitelkám. 
- Zajistit podporu osobám seniorského věku, které žijí samy. 

Implementátor:  Pracovník příslušného odboru kraje a pověřených obcí. 
Opatření - Vypracování podkladů (na základě odborné literatury a příkladů dobré 

praxe), které formy podpory/pomoci jsou v této oblasti rodinné politiky 
adekvátní. 

- Zajištění vhodné kapacity služeb odborného sociálního poradenství 
(prostřednictvím organizací občanského sektoru) v oblasti dluhové 
problematiky a partnerského a manželského poradenství. 

- Nadále využívání možnosti zapojení Královéhradeckého kraje do projektu 
Obědy do škol, který nabízí formou bezplatného stravování ve školních 
jídelnách a mateřských školách dětem ve věku 3 až 15 let pomoc rodinám   
s nízkými příjmy. 

- Zajištění navýšení dostupného bydlení pro osoby v obtížné sociální situaci. 
- Zajištění navýšení dostupného bydlení pro začínající rodiny. 
- Realizace jednání s obcemi ohledně nutnosti rozvíjet dostupné bydlení. 
- Zajištění účasti na jednání v Platformě dostupného bydlení a zároveň 

zajištění spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v projektu                 
z oblasti sociálního bydlení. 

- Podpora dobrovolnictví (oslovení organizací občanského sektoru pro 
zajištění dobrovolníků). 

- Podpora komunitního soužití (organizace veřejných akcí a využití 
mediálních sdělovacích prostředků pro oslovování místních komunit, 
podpora místních projektů zaměřených na podporu komunity). 

- Aplikace vybraných příkladů dobré praxe (projekty osvědčené jinde či 
v předchozích letech). 

- Zajištění pravidelného vyhledávání a následné nabídky pomoci rodinám  
a seniorům se specifickými potřebami. 

- Zajištění opakovaného informování obcí o možných finančních zdrojích.  
- Podpoření dotačních programů na podporu činností, které navazují nebo 

rozšiřují podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji 
- (dobrovolnictví, mezigenerační soužití, sociální i pomocné služby, 

zdravotní potřeby a pomůcky apod.). 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

Zrealizovat krajský den seniorů – Svátek seniorů a 
krajskou soutěž – Babička roku 2020, vyhlásit 
dotační program pro podporu činností, které 
navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a 
pro podporu prorodinných aktivit v 
Královéhradeckém kraji pro rok 2020, zapojení 
rodinných centrech a zapojení seniorů. 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. V závislosti na 
termínu 
vyhlášení 
dotačního 
programu KÚ 
KHK. 

Vyhlásit Dotační program pro podporu činností, 
které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální 
služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK 
pro rok 2020. 

V souladu 
s vyhlášeným 
dotačním 
programem a 

Dotační programy a 
rozpočet kraje. 

V závislosti na 
termínu 
vyhlášení 
dotačního 
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rozpočtem 
kraje. 
 

programu KÚ 
KHK. 

Podporovat dostupné bydlení konzultacemi  
s obcemi propagováním tohoto tématu, aktivní 
účastí v Platformě dostupného bydlení, Spoluprací 
s Agenturou pro soc. začleňování v projektu oblasti 
sociálního bydlení.   

Nelze 
stanovit. 
 

Spolufinancováno 
z více zdrojů.  

Plněno průběžně 
do konce roku 
2023. 

Poskytovat poradenství na veřejně dostupných 
místech. 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. Plněno průběžně 
do konce roku 
2023. 

Zajistit prostřednictvím poskytovatelů sociálních 
služeb poskytování odborného sociálního 
poradenství, poradenství zaměřeného na dluhovou 
problematiku aj. Je zohledněno v procesu plánování 
sociálních služeb (dále jen SS) a při tvorbě nového 
krajského plánu SS. 

Nelze 
stanovit. 
 

Z rozpočtu 
poskytovatelů 
služeb a příspěvku 
kraje. 

Plněno průběžně 
do konce roku 
2023. 

Vytvářet příležitosti k finančně dostupným 
možnostem společného trávení volného času rodin 
a seniorů, realizovat hlavní akce celokrajského 
formátu. 

V rámci 
běžného 
rozpočtu 
kraje.  

Z rozpočtu kraje. Plněno průběžně 
do konce roku 
2023. 

Realizace projektu Potravinová pomoc dětem ve 
vážné sociální nouzi.  

Nelze 
stanovit. 
 

Z rozpočtu kraje. Průběžně dle 
potřeby. 

Realizační tým/ skupina Kraj, obce  
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Sociální odbor kraje a pověřených měst 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Podle statistických informací a počtu opatření příslušného odboru 
sociálních věcí, případně jiných příslušných orgánů, které se výše 
uvedenou problematikou zabývají v rámci podpory, náplně a svých 
aktivit.  

Realizační plán 
Koncepce rodinné 
politiky 
Královéhradeckého 
kraje 2020–2023. 

Průběžně, dle 
závazného 
realizačního 
plánu. 
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Závěr 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, rodinná politika je politikou průřezovou. Ve svém širším pojetí 
tak proniká do množství různých veřejných oblastí života společnosti. To je také důvodem, proč 
je v odborné regionální platformě zastoupena, mimo jiné, i řada prorodinných a neziskových 
organizací, jako jsou například rodinná a mateřská centra, městská knihovna a další. Ukázalo 
se, že je v současné době více než žádoucí, propojenost i součinnost státní správy, samosprávy, 
ale i již zmíněných neziskových a prorodinných organizací. Rodinná politika úzce souvisí nejen 
s politikou sociálního zabezpečení, bytovou politikou, ale i politikou zaměstnanosti, se 
zdravotní politikou, systémem vzdělávání i oblastí dopravní obslužnosti. Také ale nelze 
opomenout všechny formy prevence, výchovy, a to nejen výchovy dětí. Různou formou 
vzdělávání, například v rámci přípravy na manželství, formou kurzů školy partnerství nebo 
různých forem poradenství ke zlepšení vzájemných vztahů a komunikace, lze nabízet pomoc 
manželským párům i partnerům. Opatření výše uvedených politik přímo ovlivňují život rodin 
v kraji. Královéhradecký kraj se aktivně věnuje rodinné politice již řadu let a usiluje o její 
komplexní rozvoj i podporu. Rodinná politika je živým organismem a potřeby rodin se 
v různých časových horizontech neustále mění a vyvíjejí se. Z tohoto důvodu cílí návrh nejen 
na současnou, podchycenou praxi, ale zejména na oblasti, jež v předchozích strategických 
dokumentech a materiálech Královéhradeckého kraje nebyly koncepčně zpracovány či pevně 
podchyceny.  

Projekt Krajská rodinná politika, v rámci Memoranda, poskytuje kraji metodickou podporu 
v oblasti rodinné politiky a politiky sladění rodinného a pracovního života, včetně metodické 
podpory při tvorbě nebo aktualizaci strategických rozvojových dokumentů v oblasti rodinné 
politiky a politiky sladění rodinného a pracovního života včetně poskytování potřebné 
součinnosti při začleňování agendy rodinné politiky a politiky sladění rodinného a pracovního 
života do stávajících rozvojových dokumentů krajských a místních samospráv. 
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