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Úvod 
 

 

Rodiny se v současné době nacházejí pod velkým tlakem, který je zapříčiněn mimo jiné 
rozvojem moderních technologií, zaměřením na výkon a vysokým očekáváním kladeným 
na jednotlivce. Dochází k výraznému poklesu kvality mezilidských vztahů, změnám 
v komunikaci v rodině i napříč generacemi. Rodina jako instituce v současné době prochází 
řadou změn (Koncepce rodinné politiky, MPSV 20171). Ambicí Jihočeského kraje (dále jen 
„Kraje“) je cíleně na tyto změny reagovat podporou rodiny.  

 „Návrh implementace opatření v Jihočeském kraji“ vznikl na základě jednání a schůzek 
regionální platformy pro rodinnou politiku ve spolupráci s krajským poradcem pro Jihočeský 
kraj projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 
krajů“ (dále jen „Krajská rodinná politika“) a ve spolupráci se zástupcem Kraje 
v celorepublikové platformě. „Návrh implementace opatření v Jihočeském kraji“ přímo 
navazuje na „Návrh koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj (2021–2024)“2 (dále jen 
„Návrh koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj“), kdy blíže definuje a rozpracovává 
oblasti, ve kterých je možné na jevy uvedené výše reagovat a pozitivně tak ovlivňovat 
postavení rodiny ve společnosti. Materiál se opírá o krajem zpracované výsledky 
kvalitativních3 a kvantitativních4 šetření v rámci potřeb rodin v kraji a dále o sociálně 
demografické analýzy zpracované v rámci projektu „Krajská rodinná politika“, a to konkrétně 
o „Analýzu úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního 
a rodinného života“ a také o „Socio-demografickou analýzu Jihočeského kraje“ od doc. RNDr. 
Renaty Klufové.  

Návrh implementace opatření v oblasti rodinné politiky zároveň vznikl jako podpůrný 
dokument, který budou moci využít představitelé Kraje a další relevantní aktéři při formulaci 
prorodinných opatření a jejich uvádění do praxe s cílem konkrétní podpory cílové skupiny. 
Dokument je tak možné využít při práci v oblasti podpory rodin v rámci Jihočeského kraje, 
neboť předkládá konkrétní prorodinná opatření, a to včetně finanční rozvahy a definice 
možných rizik. 

                                                            
1Koncepce rodinné politiky [online]. MPSV, 2017 (cit. 2. 6. 2020). Dostupné z: 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-
2da3-da30d5fa8253 
2 Návrh koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj (2021–2024) [online]. Rodiny v krajích, MPSV, 
2020 (cit. 20. 1. 2020). Dostupné z: 
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_region%C3
%A1ln%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_J%C4%8CK.pdf  
3Podpora fungování rodin v Jihočeském kraji. Souhrnná zpráva z kvalitativního výzkumu. [online]. 
Jihočeský kraj, 2018. (cit. 2. 6. 2020).  Dostupné z:  https://socialniportal.kraj-
jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava_pilotni_analyza_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji_kvalitativni_set
reni.pdf 
4Zjištění potřeb rodin v Jihočeském kraji. Závěrečná zpráva z kvantitativního šetření. [online]. 
Jihočeský kraj, 2018. (cit. 2. 6. 2020). Dostupné z:   https://socialniportal.kraj-
jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-
kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_region%C3%A1ln%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_J%C4%8CK.pdf
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_region%C3%A1ln%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_J%C4%8CK.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava_pilotni_analyza_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji_kvalitativni_setreni.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava_pilotni_analyza_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji_kvalitativni_setreni.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava_pilotni_analyza_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji_kvalitativni_setreni.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
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Návaznost na Návrh koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj 
 

Dokument „Návrh implementace opatření pro Jihočeský kraj“ navazuje na „Návrh koncepce 
rodinné politiky pro Jihočeský kraj“ a podrobněji rozpracovává jeho priority a opatření. 
Uvádíme zde proto pro přehlednost strategické cíle „Návrhu koncepce rodinné politiky 
pro Jihočeský kraj“ a výčet oblastí podpory spolu s definovanými prioritami a jednotlivými 
opatřeními. 

 

Strategické cíle „Návrhu koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj“:5 

 
• Vytvořit vhodné podmínky funkčním rodinám a podmínky pro práci s cílovou skupinou 

(podpora funkčních a odpovědných rodin). 
• Zajistit podporu slaďování pracovního a rodinného života. 
• Zajistit podporu rodičovské péče a všestranného vzdělávání všech členů rodin. 
• Posilovat mezigenerační vztahy a vícegenerační soužití. 
• Zajistit podporu všech subjektů podílejících se na tvorbě a realizaci prorodinných 

opatřeních. 
• Zvyšovat informovanost, výměnu informací a spolupráci v rámci propagace 

prorodinných aktivit. 
• Zkvalitnit systémy rodinné politiky na krajské a místní úrovni prostřednictvím 

koordinace a podpory spolupráce participujících subjektů v oblastech rodinné politiky. 
Posilovat odpovědnost a působnost obcí v oblasti prorodinných aktivit. 

• Zajistit podporu neformálním pečujícím a také osobám se sníženou soběstačností, 
o něž je v rodinách pečováno. 

 

Oblasti podpory, definované priority a opatření6 

1) Oblast podpory a vytvoření podmínek funkčním rodinám a práce s cílovou skupinou 
 
Priorita 1.1 Podpora a rozšiřování prorodinných aktivit zaměřených na rodiny v Jihočeském 
kraji, spoluvytváření regionu přátelského rodinám  
Opatření 1.1.1 Podpora mateřských a rodinných center 
Opatření 1.1.2 Vytvoření funkční sítě poskytovatelů stabilních slev – slevy pro rodiny s dětmi 
Opatření 1.1.3 Podpora pěstounství v Jihočeském kraji 

                                                            
5 Návrh koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj (2021- 2024) [online]. Rodiny v krajích, MPSV, 
2020 (cit. 20. 1. 2020). Dostupné z: 
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_region%C3
%A1ln%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_J%C4%8CK.pdf  
6 Návrh koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj (2021- 2024) [online]. Rodiny v krajích, MPSV, 
2020 (cit. 20. 1. 2020). Dostupné z: 
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_region%C3
%A1ln%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_J%C4%8CK.pdf  
 

http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_region%C3%A1ln%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_J%C4%8CK.pdf
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_region%C3%A1ln%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_J%C4%8CK.pdf
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_region%C3%A1ln%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_J%C4%8CK.pdf
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_region%C3%A1ln%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_J%C4%8CK.pdf
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Priorita 1.2 Podpora aktivit obcí, kraje a dalších subjektů v oblasti rodinné politiky Jihočeského 
kraje 
Opatření 1.2.1 Podpora prorodinných aktivit rozvíjejících místní komunitu 
 
Priorita 1.3 Podpora slaďování pracovního a rodinného života 
Opatření 1.3.1 Podpora zaměstnavatelů a dalších subjektů realizujících prorodinná opatření 
Opatření 1.3.2 Podpora alternativních a inovativních forem péče o děti umožňujících rodičům 
návrat na trh práce 
Opatření 1.3.3 Prezentace Jihočeského kraje jako zaměstnavatele podporujícího slučitelnost 
rodiny a zaměstnání 
 
2) Oblast koordinace na úrovni kraje 
 
Priorita 2.1 Podpora, koordinace, spolupráce a metodické vedení současného systému 
rodinné politiky v Jihočeském kraji 
Opatření 2.1.1 Institucionální podpora rodinné politiky v rámci Jihočeského kraje 
Opatření 2.1.2 Pravidelná metodická a koordinační setkávání pracovní skupiny pro rodinnou 
politiku 
Opatření 2.1.3 Prohloubení spolupráce a komunikace mezi Odborem sociálních věcí 
a příslušnými odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje 
 
Priorita 2.2 Zkvalitnění systému spolupráce se samosprávami obcí a dalšími subjekty, jejichž 
zaměření činností souvisí s problematikou rodinné politiky 
Opatření 2.2.1 Navázat intenzivnější spolupráci, koordinaci a podporu s obcemi a dalšími 
subjekty 
Opatření 2.2.2 Metodická podpora obcí Jihočeského kraje 
 
Priorita 2.3 Zkvalitnění systému spolupráce s dalšími aktéry rodinné politiky v Jihočeském 
kraji 
Opatření 2.3.1 Koordinační podpora služeb a aktivit v oblasti rodinné politiky v Jihočeském 
kraji 
Opatření 2.3.2 Iniciace jednání o možné spolupráci s dalšími aktéry rodinné politiky 
v Jihočeském kraji 
 
3) Oblast koordinace na národní úrovni 
 
Priorita 3.1 Udržení a optimalizace stávajícího systému rodinné politiky ve vztahu k centrálním 
institucím  
Opatření 3.1.1 Posílení přenosu informací z krajské úrovně směrem k úrovni celostátní (MPSV 
a další subjekty), zapojení kraje do pracovních orgánů na celostátní úrovni 
Opatření 3.1.2 Aktivní spolupráce s orgány státní správy v oblasti rodinné politiky a plnění 
specifických cílů národní Koncepce rodinné politiky 
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4) Oblast vzdělávání 
 
Priorita 4.1 Zvyšování kompetencí obcí a dalších subjektů v oblasti rodinné politiky, 
vzdělávání rodin (v rámci posílení rodičovských kompetencí)  
Opatření 4.1.1 Pořádání a podpora pravidelných odborných, osvětových akcí, vzdělávacích 
seminářů v rámci rodinné politiky 
Opatření 4.1.2 Realizace krajské konference zaměřené na oblast rodinné politiky 
a souvisejících témat – (K)rok rodiny 
 
5) Oblast informací, výzkumu a hodnocení 
 
Priorita 5.1 Informování široké veřejnosti a médií o realizaci prorodinných aktivit Jihočeského 
kraje 
Opatření 5.1.1. Podpora informovanosti o prorodinných aktivitách a službách za využití všech 
dostupných prostředků 
Opatření 5.1.2 Aktivní spolupráce s obcemi na zvyšování informovanosti samospráv, 
veřejnosti a dalších subjektů o realizaci prorodinných aktivit – směrem k obcím 
Opatření 5.1.3 Vytvoření mapy subjektů působících v oblasti rodinné politiky Jihočeského kraje 
ve spolupráci s jednotlivými obcemi s rozšířenou působností 
 
Priorita 5.2 Podpora, motivace a aktivizace dílčích aktérů rodinné politiky k realizaci 
prorodinných aktivit 
Opatření 5.2.1 Vytvoření přehledného „katalogu“ vybraných prorodinných projektů, které 
mohou sloužit jako příklady dobré praxe 
 
6) Oblast financování 
 
Priorita 6.1 Zajištění spolufinancování rodinné politiky z rozpočtu Jihočeského kraje 
Opatření 6.1.1 Udržení a aktualizace dotačního programu „Podpora rodinné politiky 
Jihočeského kraje“ 
 
Priorita 6.2 Vyhledávání vhodných finančních zdrojů pro aktivity v oblasti rodinné politiky 
Opatření 6.2.1 Aktivní spolupráce s centrálními orgány při podpoře projektů / služeb 
realizovaných na území Jihočeského kraje 
Opatření 6.2.2 Informování obcí, nestátních neziskových organizací a dalších institucí z oblasti 
rodinné politiky o možných zdrojích financování podpůrných projektů a metodická pomoc 
při návrzích vhodných aktivit 
Opatření 6.2.3 Iniciace a aktivní vyhledávání dalších možností financování z jiných zdrojů 
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Návrhová část – návrh implementace jednotlivých opatření    
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7 Zjištění potřeb rodin v Jihočeském kraji. Závěrečná zpráva z kvantitativního šetření. [online]. 
Jihočeský kraj, 2018. (cit. 2. 6. 2020). Dostupné z: https://socialniportal.kraj-
jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-
kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf 
 

Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 1.1 Podpora a rozšiřování prorodinných aktivit 

zaměřených na rodiny v Jihočeském kraji, spoluvytváření 
regionu přátelského rodinám 

Cíl:  Vytváření podmínek pro zajištění dostatečné nabídky odborných  
a zároveň dostupných služeb pro děti, mládež a rodinu a 
zlepšování pocitu pohody/blahobytu – tzv. „Well-Being“ rodin 
v Jihočeském kraji. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na zjištěné potřeby rodin v Jihočeském kraji, blíže viz 
dokument „Zjištění potřeb rodin v Jihočeském kraji. Závěrečná 
zpráva z kvantitativního šetření“7 
Jedná se především o potřeby zvýšení dostupnosti lékařské péče 
a širší nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Dále vyšší 
kapacitu akcí pro rodiny, centra/klubovny pro děti a kulturní akce 
všeho druhu, kurzy, cvičení, besedy a svozové autobusy. 
V neposlední řadě je to pak potřeba mít možnost zaměstnání 
na zkrácené úvazky, pružnou pracovní dobu nebo práci z domova. 
 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 1.1.1 Podpora mateřských a rodinných center 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Postupná a systematická aktivizace 
zástupců obcí k aktivní podpoře 
místních aktivit mateřských a 
rodinných center, společně s aktéry 
rodinné politiky na místní úrovni.  

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od roku 2021 
každoročně 

• Navýšení alokace v rámci opatření 
„Podpora mateřských center“ v rámci 
dotačního titulu „Podpora rodinné 
politiky“. 

Dle možnosti 
rozpočtu 
Jihočeského 
kraje 
 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Pro dotační 
tituly od roku 
2022  

• Podpora mateřských a rodinných 
center prostřednictvím opatření 
„Podpora mateřských center“ v rámci 
dotačního titulu „Podpora rodinné 
politiky“. 

Dle možnosti 
rozpočtu 
Jihočeského 
kraje 
 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Pro dotační 
tituly od roku 
2022 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje; 
Samospráva Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, dle 

organizačního řádu odboru 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
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Rodinná a mateřská centra, jejich činnosti či akce 
podpořené obcí. 
 
Schválené a podpořené žádosti mateřských a rodinných 
center z Jihočeského kraje.  
 
Navýšení alokované částky pro opatření „Podpora 
mateřských center“ v rámci dotačního titulu „Podpora 
rodinné politiky“. 
 
 
 
 
 

Počet 
schválených 
žádostí o 
dotace pro 
jednotlivé 
subjekty 
v rámci  
dotačních 
programů – 
souhrnný 
dokument 
došlých a 
podpořených 
žádostí. 

Každoročně – 
1. pololetí 
daného roku; 
pravidelně 
v průběhu 
roku.  

   
Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 

Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, pracovní 
skupina pro rodinnou politiku 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek finančních prostředků z rozpočtu 
Jihočeského kraje, obcí a výzev místních 
akčních skupin. 

Aktivní vyhledávání jiných možných zdrojů 
financování a jejich zprostředkování dotčeným 
subjektům.  



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 
krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Jihočeský kraj. Tento projekt je 
financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 

 
11 

 

 

                                                            
8 Zjištění potřeb rodin v Jihočeském kraji. Závěrečná zpráva z kvantitativního šetření. [online]. 
Jihočeský kraj, 2018. (cit. 2. 6. 2020). Dostupné z: https://socialniportal.kraj-
jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-
kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf 
 

Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 1.1 Podpora a rozšiřování prorodinných aktivit 

zaměřených na rodiny v Jihočeském kraji, spoluvytváření 
regionu přátelského rodinám 

Cíl:  Vytváření podmínek pro zajištění dostatečné nabídky odborných  
a zároveň dostupných služeb pro děti, mládež a rodinu a zlepšování 
pocitu pohody/blahobytu – tzv. „Well-Being“ rodin v Jihočeském 
kraji. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na zjištěné potřeby rodin v Jihočeském kraji viz 
dokument „Zjištění potřeb rodin v Jihočeském kraji. Závěrečná 
zpráva z kvantitativního šetření“8 
Jedná se především o potřeby zvýšení dostupnosti lékařské péče 
a širší nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Dále vyšší 
kapacitu akcí pro rodiny, centra/klubovny pro děti a kulturní akce 
všeho druhu, kurzy, cvičení, besedy a svozové autobusy. 
V neposlední řadě je to pak potřeba mít možnost zaměstnání 
na zkrácené úvazky, pružnou pracovní dobu nebo práci z domova. 
 
 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 1.1.2 Vytvoření funkční sítě poskytovatelů stabilních slev – 

slevy pro rodiny s dětmi 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

• Rozšiřování databáze slev. Na základě 
smlouvy 
s dodavatelskou 
firmou 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od 2021 
každoročně 

• Oslovování potencionálních 
poskytovatelů slev. 

Na základě 
smlouvy 
s dodavatelskou 
firmou 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od 2021 
každoročně 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje dle 
organizačního řádu odboru 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Funkční a pravidelně aktualizovaná, postupně se rozšiřující 
databáze slev pro rodiny s dětmi odpovídající poptávce 
cílové skupiny. 

Seznam 
poskytovatelů 
slev 
 

Od 2021 
každoročně 

https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
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Počet 
vydaných 
rodinných 
pasů 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, pracovní 
skupina pro rodinnou politiku 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Databáze slev nebude veřejností 
využívána z důvodu špatně zvolených 
poskytovatelů, nebude aktualizována.  

Zjištění poptávky u cílové skupiny rodin s dětmi 
a následné navázání spolupráce s novými 
poskytovateli slev. Pravidelná údržba a aktualizace 
databáze slev. 

Nevyužívání databáze slev z důvodu 
nízké informovanosti, anebo neaktuálnosti 
slev.  

Realizace aktivit, zaměřených na zvýšení 
informovanosti dotčených skupin a aktérů 
na území Jihočeského kraje. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 1.1 Podpora a rozšiřování prorodinných aktivit 

zaměřených na rodiny v Jihočeském kraji, spoluvytváření 
regionu přátelského rodinám 

Cíl:  Vytváření podmínek pro zajištění dostatečné nabídky odborných  
a zároveň dostupných služeb pro děti, mládež a rodinu a 
zlepšování pocitu pohody/blahobytu – tzv. „Well-Being“ rodin 
v Jihočeském kraji. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na zjištěné potřeby rodin v Jihočeském kraji, viz 
dokument „Zjištění potřeb rodin v Jihočeském kraji. Závěrečná 
zpráva z kvantitativního šetření“9 
Jedná se především o potřeby zvýšení dostupnosti lékařské péče 
a širší nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Dále vyšší 
kapacitu akcí pro rodiny, centra/klubovny pro děti a kulturní akce 
všeho druhu, kurzy, cvičení, besedy a svozové autobusy. 
V neposlední řadě je to pak potřeba mít možnost zaměstnání na 
zkrácené úvazky, pružnou pracovní dobu nebo práci z domova. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 1.1.3 Podpora pěstounství v Jihočeském kraji 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Zviditelnění tématu pěstounství: 
podpora seminářů a osvětových 
besed ve spolupráci s obcemi, „peer 
to peer“ akce, kdy aktivní pěstouni 
předávají své zkušenosti široké 
veřejnosti, podobně jako odborníci 
na danou problematiku.  

 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od roku 2021 
pravidelně 

• Aktivní spolupráce s pracovní 
skupinou pro podporu pěstounství 
v Jihočeském kraji.  

 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od roku 2021 
pravidelně 

• Posilování povědomí pedagogických 
pracovníků a pracovnic školských 
zařízení o pěstounství, a především 
o psychosociální situaci dětí 
v pěstounské péči (forma odborného 
semináře pro pedagogické 
pracovníky, osvětového materiálu 
krátkého formátu zdůrazňujícího 
základní aspekty psychosociálního 
vývoje dětí v pěstounské péči ve 
vztahu ke školnímu kolektivu) – cílem 
je eliminování nerovného přístupu 
k těmto dětem, zabránění jejich 
vyčlenění ve školním kolektivu, ev. 
šikaně. 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od roku 2021 
pravidelně 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
(referent/ka pro rodinnou a seniorskou politiku Krajského úřadu 
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9 Zjištění potřeb rodin v Jihočeském kraji. Závěrečná zpráva z kvantitativního šetření. [online]. 
Jihočeský kraj, 2018. (cit. 2. 6. 2020). Dostupné z:   https://socialniportal.kraj-
jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-
kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf 
 

Jihočeského kraje), pracoviště náhradní rodinné péče Krajského 
úřadu Jihočeského kraje ve spolupráci s odborem školství, 
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, pracovní 

skupina pro rodinnou politiku 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Besedy s odborníky i aktivními pěstouny, spolupráce 
s redakcí Českého rozhlasu České Budějovice, ev. 
komerčními rozhlasovými stanicemi s cílem propagace 
pěstounství (rozhovor s pěstouny, odborníky, zástupci 
nestátních neziskových organizací), ale i tiskovými médii 
Jihočeského kraje apod.  
 

Počet 
realizovaných 
akcí pro 
veřejnost 

Průběžně po 
dobu trvání 
Koncepce 
(Návrhu 
koncepce) 

Odborný seminář pro pedagogické pracovníky s publikačním 
výstupem formou *pdf informačního materiálu pro 
pracovníky školských zařízení. 

Realizovaný 
seminář + 
vzniklý pdf 
materiál pro 
pracovníky 
školských 
zařízení. 

Průběžně po 
dobu trvání 
Koncepce 
(Návrhu 
koncepce). 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatečná podpora aktivit pro pěstouny 
ze strany Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. 

Osvěta v oblasti pěstounství a aktivit pro 
pěstouny u vedoucích orgánů Krajského úřadu 
Jihočeského kraje a Odboru sociálních věcí. 

https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/files/zaverecna_zprava-kvantitativni_vyzkumne_setreni_potreb_rodin_v_jihoceskem_kraji.pdf
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 1.2 Podpora aktivit obcí, kraje a dalších subjektů 

v oblasti rodinné politiky Jihočeského kraje 
Cíl:  Cílem priority je vytvoření vhodných podmínek pro aktivní zapojení 

obcí a dalších subjektů za podpory kraje do konkrétních 
rozvojových činností pro oblast rodinné politiky. Důraz bude kladen 
na pravidelné informování, na využití potenciálu a zdrojů místní 
komunity, na podporu spolupráce a navázání dlouhodobých 
partnerství. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje především na potřeby rozvoje opatření a aktivit ze 
strany aktérů rodinné politiky na podporu rodinné politiky, 
prorodinného klima na místní úrovni.  

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 1.2.1 Podpora prorodinných aktivit rozvíjejících místní 

komunitu. 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

Vytvoření dotačního programu na podporu 
následujících oblastí: 

• Osvěta a šíření preventivních 
programů ke zlepšení partnerských a 
mezilidských vztahů. 

• Osvěta a cílené aktivity na podporu 
funkcí a funkčnosti mladých rodin 
(přípravné kurzy, cílené přednášky 
na udržení zdravého vztahu, 
manželské poradenství). 

• Podpora odpovědnosti rodin. 
• Zvýšení informací o dostupné 

pomoci členům rodin při výskytu 
problémů v rodině.  

• Posílení základní primární prevence 
v rodinách a u jednotlivých členů 
rodin. 

• Realizace besed, workshopů 
směrem k posílení a medializaci 
pozitivního obrazu a významu rodiny 
pro společnost, podporu 
prorodinného klima v kraji a na 
místní úrovni či prostřednictvím 
komunity.   

Dle možností 
rozpočtu 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

2022 a 
následující 
roky 

Systematická podpora a spolupráce 
s obcemi v následujících oblastech:  

• Podpora komunitních a prorodinných 
akcí. 

• Podpora zapojení obcí do soutěže 
„Obec přátelská rodině“. 

• Neformální setkávání se starosty 
obcí za účelem sjednocení a 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od 2021 
každoročně 
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doplnění informací týkajících se 
rodinné politiky. 

• Vytvoření katalogu všech organizací 
a služeb pro rodiny. 

• Zprostředkování informací rodinné 
problematiky. 

• Sdílení zkušeností. 
• Metodická podpora tvorby plánů 

rodinné politiky na úrovni měst a 
obcí. 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
pracoviště náhradní rodinné péče Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

pracovní skupina pro rodinnou politiku 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Vznik nového dotačního programu pro aktéry rodinné 
politiky v kraji, počet přijatých a podpořených žádostí 
(hodnocení zájmu o snahu budovat a podporovat prorodinné 
klima). 

Schválené 
dotace pro 
jednotlivé 
subjekty 
v rámci 
dotačního 
programu 
dokument 
došlých a 
podpořených 
žádostí. 

Od roku 2022 
každoročně.  

Vznik katalogu prorodinných organizací v elektronické 
podobě.  

Elektronický 
katalog 
prorodinných 
organizací – 
link na 
webových 
stránkách 
Jihočeského 
kraje. 

2021/2022 
vytvoření a 
dále v letech 
platnosti 
koncepce jeho 
pravidelná 
aktualizace. 

Počet uspořádaných setkání se zástupci obcí, místních 
akčních skupin a aktéry rodinné politiky na místní úrovni 
v rámci motivace podpory prorodinných aktivit, místních 
mateřských a rodinných center atd.  

Zápisy 
z jednání. 

Každoročně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, pracovní 
skupina pro rodinnou politiku 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatečná podpora samosprávy či 
Jihočeského kraje ke vzniku dotačního 
programu či nedostatečné finanční 
prostředky v rozpočtu kraje. 

Aktivní vyhledávání jiných možných zdrojů 
financování a jejich zprostředkování dotčeným 
subjektům, případně snížení celkové alokace 
částky dotačního programu na pro Kraj 
akceptovatelnou.  
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Namísto koncepčního dokumentu/katalogu 
prorodinných aktivit, subjektů a aktérů bude 
vytvořen dokument pro forma, s nímž 
nebude dále funkčně pracováno (nebude 
aktualizován, doplňován, propagován 
apod.). 

Aktivní snaha o zapojení a participaci 
Jihočeského kraje do vytváření funkční formy 
katalogu prorodinných aktivit, subjektů a aktérů.   

Nedostatečná podpora komunitních a 
prorodinných akcí ze strany Jihočeského 
kraje, či nezájem o tuto podporu (finanční či 
metodická).  

Proaktivní informační servis o významu 
systematické práce s podpory těchto pro-
rodinných aktivit v kraji. 

Nízká vypovídací hodnota elektronického 
nástroje, rychlé zastarávání (neaktuálnost).  

Provedení podrobného šetření ve spolupráci 
s územními partnery, zajištění pravidelné 
aktualizace. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 1.3 Podpora slaďování pracovního a rodinného života 
Cíl:  Cílem je vytváření podmínek pro sladění rodinného a pracovního 

života, především prostřednictvím zajištění možností uspokojení 
potřeb rodin v péči o děti v odpoledních hodinách. Je důležité 
nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci, které 
prospívají soudržnosti rodiny a současně respektují její 
samostatnost, zvyšují kvalitu rodinného života a podmínky 
pro společné aktivity v rámci rodin. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Tento cíl reaguje především na nutnost propagace podporující 
rozšíření konkrétních možností a opatření, jež budou přímo 
umožňovat či podporovat slaďování rodinného života s pracovní 
oblastí jednotlivých členů rodiny. A zároveň také na potřebu 
zvýšení informovanosti společnosti o existenci zodpovědně 
konajících zaměstnavatelů a sdílení dobré praxe napříč 
ekonomickými odvětvími. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje   
Opatření Opatření 1.3.1   Podpora zaměstnavatelů a dalších subjektů 

realizujících prorodinná opatření 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

• Zveřejnění dobré praxe. 
• Ocenění prorodinných aktivit 

ve firmách. 
• Mediální podpora firem účastnících 

se soutěží motivujících k tvorbě 
prorodinného klimatu v zaměstnání 
(pravidelné příspěvky na webové 
stránky kraje nejen o soutěži 
„Společnost přátelská rodině“ a 
oceněných organizací – projekt 
firmám umožňuje zpracovat na toto 
téma audit a získat prestižní certifikát 
a konkurenční výhodu).  

• Propagace flexibilních pracovních 
úvazků, propagace coworkingových 
center (v rámci mateřských a 
rodinných center či soukromých 
subjektů). 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od 2021 
každoročně 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
popřípadě pracovní skupina pro rodinnou politiku ustanovená 
Krajským úřadem Jihočeského kraje. 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

pracovní skupina pro rodinnou politiku 
Indikátory Výstupy Harmonogram 
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Vydání minimálně elektronického sborníku/sešitu dobré 
praxe v Jihočeském kraji (se zaměřením na slaďování 
rodinného života s pracovní oblastí jednotlivých členů 
rodiny, pozitivní obraz coworkingových center). 
 
 
 
 
 
 

Sborník/sešit 
dobré praxe 
slaďování 
rodinného 
života 
s pracovní 
oblastí 
v Jihočeském 
kraji. 

Od 2021 dále 

Prezentace zaměstnavatelů prezentující prorodinná opatření 
či podporují prorodinné klima ve firmě/organizaci, 
v uplynulých letech - tiskové zprávy, pravidelné webové 
příspěvky o těchto firmách, podpůrné propagační akce. 
 
 

Elektronický 
katalog 
prorodinných 
organizací – 
link na 
webových 
stránkách 
Jihočeského 
kraje. 

 

1x za rok neformální setkání se zaměstnavateli. Zápis ze 
setkání  

Každoročně  

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, pracovní 
skupina pro rodinnou politiku 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nezájem firem o propagaci prostřednictvím 
katalogu/sešitu a nezájem sdílet informace o 
prorodinných aktivitách ve firmách, nezájem 
sdílet příklady dobré praxe.  

Důsledná komunikace s cílovou skupinou, 
zavedení mediálně propagované soutěže.  
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 1.3 Podpora slaďování pracovního a rodinného života 
Cíl:  Cílem je vytváření podmínek pro sladění rodinného a pracovního 

života, především prostřednictvím zajištění možností uspokojení 
potřeb rodin v péči o děti v odpoledních hodinách. Je důležité 
nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci, které 
prospívají soudržnosti rodiny a současně respektují její 
samostatnost, zvyšují kvalitu rodinného života a podmínky 
pro společné aktivity v rámci rodin. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Nastavený cíl reflektuje podporu a prezentaci dobré praxe 
vytváření takových podmínek, za kterých je umožněno členům 
rodiny jednak pracovní uplatnění, ale zároveň i budování rodinného 
zázemí a péče o členy rodiny. Vychází z potřeby tyto dvě složky 
dovést do rovnováhy či harmonie, aby byl co nejvíce minimalizován 
stres a maximalizován pocit vnitřní spokojenosti členů rodiny.  

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 1.3.2 Podpora alternativních a inovativních forem péče 

o děti umožňující rodičům návrat na trh práce 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

• Podpora a zajištění výměny 
zkušeností poskytovatelů 
alternativních a inovativních forem 
péče o děti na setkáváních (např. 
formou kulatého stolu) - prezentace 
dobré praxe dětských skupin. 

• Podpora a zajištění prezentace 
poskytovatelů alternativních a 
inovativních forem péče o děti na 
webu rodinné politiky Jihočeského 
kraje a sdílení dobré praxe. 
 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od 2021 
každoročně 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
popřípadě pracovní skupina pro rodinnou politiku ustanovená 
Krajským úřadem Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

pracovní skupina pro rodinnou politiku 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Prezentace poskytovatelů alternativních služeb vzdělávání 
či péče o děti, podporující možnosti slaďování rodinného a 
pracovního života rodiny.  

Elektronický 
katalog 
poskytovatelů 
alternativních 
služeb 
vzdělávání či 
péče o děti, 
podporující 
možnosti 
slaďování 
rodinného a 

Od 2021 
každoročně 
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pracovního 
života rodiny – 
link na 
webových 
stránkách 
Jihočeského 
kraje (Sociální 
portál 
Jihočeského 
kraje). 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, pracovní 
skupina pro rodinnou politiku 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nezájem poskytovatelů alternativních a 
inovativních forem péče o děti na setkávání 
a prezentaci dobré praxe, neaktualizování 
informací o poskytovatelích. 

Důsledná komunikace s cílovou skupinou, 
zavedení podpory a popř. mediální propagace 
aktérů, pravidelná údržba a aktualizace el. 
katalogu poskytovatelů. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 1.3 Podpora slaďování pracovního a rodinného života 
Cíl:  Cílem je vytváření podmínek pro sladění rodinného a pracovního 

života, především prostřednictvím zajištění možností uspokojení 
potřeb rodin v péči o děti v odpoledních hodinách. Je důležité 
nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci, které 
prospívají soudržnosti rodiny a současně respektují její 
samostatnost, zvyšují kvalitu rodinného života a podmínky 
pro společné aktivity v rámci rodin. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl vychází z obecné potřeby členů rodiny, aby vzdělávací zařízení 
dynamicky reagovala na reálné potřeby denní péče a vzdělávání 
dětí. Tato potřeba vyvstává v kontextu slaďování rodičovské péče 
a potřebou materiálně zabezpečit rodinu.  

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 1.3.3 Prezentace Jihočeského kraje jako zaměstnavatele 

podporujícího slučitelnost rodiny a zaměstnání  
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

• Zajištění a udržení provozu 
firemní mateřské školy pro 
zaměstnance Krajského úřadu 
Jihočeského kraje. 
 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Pravidelná činnost  

• Vznik dokumentu, který definuje 
podmínky a možnosti slaďování 
pracovního a rodinného života 
zaměstnanců Krajského úřadu 
Jihočeského kraje. 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

2021/2022 

Realizační tým/ 
skupina 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, popřípadě 
pracovní skupina pro rodinnou politiku ustanovená Krajským úřadem. 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí, pracovní skupina pro rodinnou politiku 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Zajištění provozu předškolního zařízení pro děti 
zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje za 
účelem podpory sladění pracovního a života. 

Provoz firemní 
mateřské 
školy 

Pravidelně/průběžně 

Definování výhod, podmínek a pravidel umožňujících 
sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců 
Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Dokument 
definující 
podmínky a 
možnosti 
slaďování 
pracovního a 
rodinného 
života 
zaměstnanců 
Krajského 
úřadu 
Jihočeského 
kraje 

2021/2022 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
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Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, ředitel/ka 
předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Zánik předškolního zařízení pro děti 
zaměstnanců Krajského úřadu 
Jihočeského kraje; neuvedení výhod, 
podmínek a pravidel umožňujících 
sladění pracovního a rodinného života 
zaměstnanců Krajského úřadu 
Jihočeského kraje. 

Podpora uvádění a aktivní propagace výhod, příkladů 
dobré praxe, jak lze umožnit sladění pracovního a 
rodinného života zaměstnanců v Jihočeském kraji.  
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 2.1 Podpora, koordinace, spolupráce a metodické 

vedení současného systému rodinné politiky v Jihočeském 
kraji 

Cíl:  Podpořit opatření a aktivity vedoucí k vytvoření dlouhodobě 
udržitelné rodinné politiky Jihočeského kraje a dále zahájení 
intenzivnější spolupráce se samosprávami obcí, nestátními 
neziskovými organizacemi a dalšími aktéry rodinné politiky v kraji. 
Vzájemná provázanost a informovanost všech aktérů. Účast Kraje 
na jednáních samosprávy. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Zajištění kontinuálního a strategického rozvoje rodinné politiky 
na území Jihočeského kraje. Vzájemná provázanost počinů v oblasti 
rodinné politiky a informovanost všech aktérů. Účast Jihočeského 
kraje na jednáních samosprávy obcí. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje   
Opatření Opatření 2.1.1 Institucionální podpora rodinné politiky v rámci 

Jihočeského kraje 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

• Jednání s vedením 
Jihočeského kraje a 
Krajského úřadu Jihočeského 
kraje o možnostech 
personálního zabezpečení 
koordinace, podpory, 
spolupráce a metodického 
vedení systému rodinné 
politiky v Jihočeském kraji. 
Nejlépe vznik 
systemizovaného pracovního 
místa v rámci Krajského 
úřadu pro souvislou činnost 
v oblasti nastavování, 
optimalizace procesů a 
podpory rodinné politiky 
Jihočeského kraje (0,5 – 1,0 
úvazku).   

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského kraje 

2021/2022 

• Jasné vymezení kompetencí, 
pracovní náplně a pravomocí, 
jež se váží k danému 
pracovnímu místu. 

Oblasti kompetencí a pracovní 
náplně: 
• Koncepční ukotvení 

strategického dokumentu 
(Koncepce rodinné a 
seniorské politiky Jihočeského 
kraje) v systému dalších 
strategických dokumentů 
kraje a nastavení spolupráce 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského kraje 

2021/2022 
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s dalšími odbory Krajského 
úřadu 

• Koordinace všech 
zúčastněných aktérů jak 
v rámci Krajského úřadu, tak 
v rámci spolupracujících 
aktérů či subjektů 

• Jasné vymezení kompetencí 
v rámci přenesené 
působnosti, samosprávy 
a spolupracujících organizací, 

• Funkční nastavení přesahu 
pracovního místa do jiných 
odborů/oddělení Krajského 
úřadu, 

• Získání podpory a zajištění 
informovanosti směrem k 
vedení Jihočeského kraje 
(hejtman, ředitel) pro výkon 
tohoto pracovního místa 
(představení konceptu, 
významu, důležitosti, shrnutí 
a vyhodnocení již 
realizovaných aktivit). 

Realizační tým/ 
skupina 

Hejtman Jihočeského kraje, Ředitel krajského úřadu, Personální 
oddělení, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí, personální oddělení Krajského úřadu 

Jihočeského kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Šíře personálního zabezpečení koordinace, podpory, 
rozvoje, spolupráce a metodického vedení směrem 
k systému rodinné politiky Jihočeského kraje (počet 
a výše úvazku pracovního místa, jež bude aktivity 
zabezpečovat); funkční nastavení kompetencí, 
pravomocí a pracovní náplně pracovního místa; 
záštita a seznámení vedení Jihočeského kraje a 
vedení Krajského úřadu Jihočeského kraje 
s realizovanými aktivitami, činnostmi a výstupy 
systému rodinné politiky. 

Vznik pracovního 
místa 
referenta/koordinátora 
rodinné politiky 
Jihočeského kraje 

2021/2022 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Hejtman Jihočeského kraje, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
personální oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor 
sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek podpory či nespatřování 
důležitosti vedení Jihočeského kraje, 
Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
Odboru sociálních věcí vytvářet 
pracovní místo pro tuto agendu; 

Aktivní dialog s vedením Jihočeského kraje, Krajského 
úřadu Jihočeského kraje, zástupci samosprávy… 
ohledně potřebnosti vzniku pracovního místa 
v dostatečném rozsahu.  
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vytvoření pracovního místa 
s nedostatečnou časovou dotací 
(např. jen DPP, DPČ) nebo s obecně 
vymezenými kompetencemi či 
pracovní náplní, jež neobsahuje 
možnosti plného uplatnění 
pracovního místa (redukce 
pracovního místa na pomocnou 
agendu jiných oddělení Krajského 
úřadu Jihočeského kraje). 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 2.1 Podpora, koordinace, spolupráce a metodické 

vedení současného systému rodinné politiky v Jihočeském 
kraji 

Cíl:  Podpořit opatření a aktivity vedoucí k vytvoření dlouhodobě 
udržitelné rodinné politiky Jihočeského kraje a dále zahájení 
intenzivnější spolupráce se samosprávami obcí, nestátními 
neziskovými organizacemi a dalšími aktéry rodinné politiky v kraji. 
Vzájemná provázanost a informovanost všech aktérů. Účast Kraje 
na jednáních samosprávy. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Zajištění kontinuálního a strategického rozvoje rodinné politiky 
na území Jihočeského kraje. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 2.1.2 Pravidelná metodická a koordinační setkávání 

pracovní skupiny pro rodinnou politiku 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

• Udržení systému koordinace a 
spolupráce. Zajištění kvalitního 
předávání informací. Zkvalitnění 
komunikace a spolupráce mezi 
všemi subjekty. Pravidelné setkávání 
pracovní skupiny pro rodinnou 
politiku 3–4x za rok (2020–2025). 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od 2021 
pravidelně 3-
4x ročně 

• Implementace inovativních nápadů 
do praxe (fungování užší pracovní 
skupiny, uspořádané kulaté stoly pro 
odborníky i zastupitele kraje). 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

2021/2022 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
(referentka pro seniorskou a rodinnou politiku), pracovní skupina pro 
rodinnou politiku   

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí, pracovní skupina pro rodinnou politiku 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Počet setkání Pracovní skupiny pro rodinnou politiku. 
 

Zápisy a další 
výstupy 
z jednání PS 
 

od 2021  
3–4x ročně 

Počet zpracovaných dokumentů pro strategii, implementaci 
a evaluaci. 
 

Aktualizace 
strategické 
části 
dokumentu 
 

od 2021 min. 
1x ročně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
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Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje, vedení 
Jihočeského kraje, členové Pracovní skupiny pro rodinnou politiku.  

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nebude udržena funkční organizační 
struktura plánování na úrovni Pracovní 
skupiny pro rodinnou politiku a koordinace 
s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu 
Jihočeského kraje; nebudou dodrženy 3–4 
schůzky ročně, bude jich méně.  

Podpora kompetencí pro koordinaci procesu na 
pozici referenta pro seniorskou a rodinnou 
politiku.  
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 2.1 Podpora, koordinace, spolupráce a metodické 

vedení současného systému rodinné politiky v Jihočeském 
kraji 

Cíl:  Podpořit opatření a aktivity vedoucí k vytvoření dlouhodobě 
udržitelné rodinné politiky Jihočeského kraje a dále zahájení 
intenzivnější spolupráce se samosprávami obcí, nestátními 
neziskovými organizacemi a dalšími aktéry rodinné politiky v kraji. 
Vzájemná provázanost a informovanost všech aktérů. Účast Kraje 
na jednáních samosprávy. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Zajištění systematického a koncepčního rozvoje rodinné politiky na 
území Jihočeského kraje.  

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 2.1.3 Prohloubení spolupráce a komunikace mezi    

Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje a 
příslušnými odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Mezioborová spolupráce při 
tvorbě koncepčních materiálů. 

Běžné provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od 2021 
pravidelně  

• Vzájemné předávání informací 
mezi dotčenými/pověřenými 
osobami Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, jež budou na 
koncepčních materiálech 
spolupracovat. 

Běžné provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od 2021 
pravidelně 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, aktéři 
Regionální platformy pro rodinnou politiku pro Jihočeský kraj   

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, pracovní 

skupina pro rodinnou politiku 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet jednání mezi dotčenými odbory/pověřenými osobami 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 
 

Zápisy a další 
výstupy 
z jednání  
 

od 2021  
3–4x ročně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Ředitel 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nebude udržena iniciace a pravidelné 
setkávání na úrovni pověřených osob 
jednotlivých odborů (zejména Odboru 

Pravidelná kontrola komunikace mezi odbory 
na úrovni vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského 
úřadu Jihočeského kraje 



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 
krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Jihočeský kraj. Tento projekt je 
financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 

 
30 

 

 

 

 

sociálních věcí Krajského úřadu 
Jihočeského kraje) 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 2.2 Zkvalitnění systému spolupráce se samosprávami 

obcí 
Cíl:  Zahájení intenzivnější spolupráce se samosprávami obcí a dalšími 

subjekty, jejichž činnost souvisí s rodinnou politikou. Účast Kraje  
na jednáních samosprávy, metodická a informační podpora obcím. 
Zařazení problematiky rodinné politiky do jednání se starosty, 
zařazení do newsletteru, který chodí z Krajského úřadu Jihočeského 
kraj obcím. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba systematického a koncepčního rozvoje rodinné politiky 
na území Jihočeského kraje. Konkrétně tento cíl reaguje na potřebu 
většího zapojení se obcí do podpory proaktivnějšího řešení rozvoje 
rodinné politiky na místní úrovni. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 2.2.1 Navázat intenzivnější spolupráci, koordinaci a 

podporu s obcemi a dalšími subjekty 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

• Zefektivnění předávání 
informací mezi Krajem a 
obcemi.  

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského kraje 

Od 2021 
pravidelně  

• Motivace obcí k větší finanční 
podpoře prorodinných aktivit ve 
svém regionu. 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského kraje 

Od 2021 
pravidelně 

Realizační tým/ 
skupina 

Hejtman Jihočeského kraje, Ředitel krajského úřadu, Personální 
oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje, vedoucí Odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Personální 

oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Pravidelné setkávání se zástupci obcí na úrovni 
Krajského úřadu Jihočeského kraje za účelem sdílení 
informací a příkladů dobré praxe z oblasti rodinné 
politiky a motivace k finanční podpoře prorodinných 
aktivit v regionu. 

Počet 
uskutečněných 
setkání / zápis ze 
setkání 

Každoročně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Hejtman Jihočeského kraje, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
personální oddělení Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí Krajského 
úřadu Jihočeského kraje. 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nezájem obcí o setkávání a podporu 
v oblasti rodinné politiky ve svém 
regionu ze strany Krajského úřadu 
Jihočeského kraje. 

Systematické předávání informací o možné podpoře 
ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje obcím. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 2.2 Zkvalitnění systému spolupráce se samosprávami 

obcí 
Cíl:  Zahájení intenzivnější spolupráce se samosprávami obcí a dalšími 

subjekty, jejichž činnost souvisí s rodinnou politikou. Účast Kraje  
na jednáních samosprávy, metodická a informační podpora obcím. 
Zařazení problematiky rodinné politiky do jednání se starosty, 
zařazení do newsletteru, který chodí z krajského úřadu obcím. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Zajištění systematického a koncepčního rozvoje rodinné politiky 
na území Jihočeského kraje. Konkrétně tento cíl reaguje na 
potřebu většího zapojení se obcí do podpory proaktivnějšího řešení   
rozvoje rodinné politiky na místní úrovni. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 2.2.2 Metodická podpora obcí Jihočeského kraje 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Zajištění licenční smlouvy pro Audit 
Family Friendly Community. 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

2021/2022 

• Mediální propagace auditu Family 
Friendly Community. 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

2021/2022 

• Oslovení obcí Jihočeského kraje. Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

2021/2022 

• Navázání spolupráce s pověřenou 
organizací (zajištění auditu po 
metodické stránce). 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

2021/2022 

Realizační tým/ skupina Hejtman Jihočeského kraje, Ředitel, Personální oddělení 
Krajského úřadu Jihočeského kraje, vedoucí Odboru sociálních 
věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

Personální oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Uzavřená licenční smlouva se společnosti Familie & Beruf 
Management GmbH (prostřednictvím Jihomoravského kraje) 
pro realizaci Auditu FFC10 
 
 
Realizované audity na území Jihočeského kraje 

Uzavřená 
smlouva  
 
 
 
Minimálně 
jeden audit za 
rok  

2021/2022 
 
 
 
 
Od roku 2022 
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10 Audit Family Friendly Community. Doslovně znamená „AUDIT OBCE PŘÁTELSKÉ RODINĚ“. Slovo „audit“ zde 
neznamená kontrolu, ale inspiruje se latinským „audire“, což znamená „naslouchat, slyšet, konzultovat“. Hlavním 
cílem auditu je motivace občanů, aby měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících i dosud 
nerealizovaných možností. 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Hejtman Jihočeského kraje, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
Personální oddělení Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí Krajského 
úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nezájem Jihočeského kraje a Krajského 
úřadu Jihočeského kraje o zavádění či 
metodické vedení auditu Family Friendly 
Community, obdobně pak ze strany obcí 
na jeho realizaci.  

Předávání a propagace informací o auditu, 
o jeho přínosech, pozitivních dopadech; 
proaktivní jednání se zástupci obcí a 
Jihočeského kraje směrem k podpoře auditu.  
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 2.3 Zkvalitnění systému spolupráce s dalšími aktéry 

rodinné politiky v Jihočeském kraji 
Cíl:  Zahájení intenzivnější spolupráce se samosprávami obcí a dalšími 

subjekty, jejichž činnost souvisí s rodinnou politikou. Účast Kraje  
na jednáních samosprávy, metodická a informační podpora obcím. 
Zařazení do jednání se starosty, zařazení do newsletteru, který 
chodí z Krajského úřadu obcím. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba zajištění systematického a koncepčního rozvoje rodinné 
politiky na území Jihočeského kraje. Cíl reaguje především na 
snahu o podporu a potřebu více a funkčněji komunikovat 
s konkrétními službami na místních úrovních jednotlivých obcí tam, 
kde se již počiny pro-rodinné politiky realizují.  

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 2.3.1 Koordinační podpora služeb a aktivit v oblasti 

rodinné politiky v Jihočeském kraji 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

• Formální podpora a propagace akcí 
a služeb rodinných a mateřských 
center a dalších subjektů 
zaměřených na podporu rodiny, 
manželství, péče o nejvíce ohrožené 
členy domácnosti a neformální 
pečující. 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od 2021 
pravidelně 

• Zefektivnění sdílení a předávání 
informací o počinech v oblasti 
rodinné politiky v Jihočeském kraji.  

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od 2021 
pravidelně 

Realizační tým/ skupina Hejtman Jihočeského kraje, Ředitel, Personální oddělení Krajského 
úřadu Jihočeského kraje, vedoucí Odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

personální oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet realizovaných jednání/schůzek s aktéry rodinné 
politiky na místní úrovni (aktivní zapojení se/účast zástupců 
Jihočeského kraje a krajského úřadu Jihočeského kraje na 
akcích, službách, jednáních obcí, zastupitelstev obcí, měst, 
městysů, jednáních/akcích místních akčních skupin, 
mikroregionů aj.). 
 
Počet konaných akcí a služeb aktérů rodinné politiky 
na území Jihočeského kraje.  
 

Počet 
uskutečněných 
jednání/ 
schůzek 
 
Počet aktivně 
zapojených 
subjektů 

Od 2021 po 
dobu trvání 
platnosti 
koncepce 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Hejtman Jihočeského kraje, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
personální oddělení Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
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Nedostatečná podpora či zájem o počiny 
rodinné politiky v kraji. Zástupci Jihočeského 
kraje se aktivně nezapojí do jednání/akcí 
obcí, místních akčních skupin, mikroregionů.  

Předávání informací a proaktivní přístup směrem 
k získání podpory zapojení zástupců 
Jihočeského kraje do dění aktérů prorodinné 
politiky v kraji, včetně zapojení se do jednání 
obcí, místních akčních skupin, mikroregionů. 
Představení příkladů dobré a fungující praxe 
v Jihočeském kraji.   



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 2.3 Zkvalitnění systému spolupráce s dalšími aktéry 

rodinné politiky v Jihočeském kraji 
Cíl:  Zahájení intenzivnější spolupráce se samosprávami obcí a dalšími 

subjekty, jejichž činnost souvisí s rodinnou politikou. Účast kraje  
na jednáních samosprávy, metodická a informační podpora obcím. 
Zařazení do jednání se starosty, zařazení do newsletteru, který 
chodí z Krajského úřadu obcím. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba zajištění systematického a koncepčního rozvoje rodinné 
politiky na území Jihočeského kraje. Cíl reaguje především na 
snahu o podporu a potřebu více a funkčněji komunikovat 
s konkrétními službami na místních úrovních jednotlivých obcí tam, 
kde se již počiny pro-rodinné politiky realizují. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 2.3.2 Iniciace jednání o možné spolupráci s dalšími aktéry 

rodinné politiky v Jihočeském kraji 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

• Započetí debaty nad současnou 
situací v oblasti rodinné politiky a 
možnostmi spolupráce s jednotlivými 
aktéry rodinné politiky. Minimálně 3-
4 setkání.  

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

2021 
každoročně 

Realizační tým/ skupina Hejtman Jihočeského kraje, Ředitel, Personální oddělení Krajského 
úřadu Jihočeského kraje, vedoucí Odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

personální oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet setkání/jednání zástupců Jihočeského kraje, 
krajského úřadu Jihočeského kraje se zástupci místní 
samosprávy či aktérů místní úrovně (obce, místní akční 
skupiny, zástupci obcí s rozšířenou působností, 
mikroregiony, svazky měst a obcí aj.). 
 
 

Počet 
uskutečněných 
jednání/ 
schůzek 
 
 
Počet aktivně 
zapojených 
subjektů 

Od roku 2021 
pravidelně 

Počet navržených opatření směrem k podpoře spolupráce 
aktérů rodinné politiky v kraji. 

Počet 
navržených 
opatření 

Od roku 2021 
pravidelně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Hejtman Jihočeského kraje, ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje, 
Odbor sociálních věcí 



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 
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Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nízká důležitost aktivity pro samosprávu 
Jihočeského kraje 

Provedení šetření mezi cílovými skupinami 
(zjištění zájmu z území Jihočeského kraje), 
představení výsledků zástupcům samosprávy. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 3.1 Udržení a optimalizace stávajícího systému 

rodinné politiky ve vztahu k centrálním institucím 
Cíl:  Využití dostupných možností ke spolupráci na nastavení systému 

rodinné politiky na národní úrovni, zejména směrem k podpoře 
krajských a místních aktivit a opatření. Důsledné využívání všech 
možností (připomínkování zásadních dokumentů, obhajoba 
organizací nebo projektů, konzultace plánovaných opatření apod.), 
přizvání kraje ke spolupráci na plnění úkolů národní „Koncepce 
rodinné politiky“ (MPSV, 2017). 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Zajištění systematického a koncepčního rozvoje rodinné politiky 
na území Jihočeského kraje, jež bude v souladu s dalšími národními 
strategickými dokumenty. Cíl reaguje na potřebu rozvíjet 
a implementovat národní opatření a myšlenky rodinné politiky 
směrem na místní úroveň.  

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 3.1.1 Posílení přenosu informací z krajské úrovně 

směrem k úrovni celostátní (MPSV a další subjekty), zapojení kraje 
do pracovních orgánů na celostátní úrovni. 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Zvýšení povědomí centrálních 
orgánů a dalších institucí o úrovni 
systému rodinné politiky v 
Jihočeském kraji a o místních 
specifikách (zohlednění potřeb 
obyvatel kraje, realizátorů projektů).  

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od roku 2021  
pravidelně 

• Zvýšení povědomí o prorodinných 
opatření v Jihočeském kraji. 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje 

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od roku 2021  
pravidelně 

Realizační tým/ skupina Hejtman Jihočeského kraje, ředitel Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, Personální oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

personální oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Jihočeského kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Uskutečněná jednání s popsanými cílovými skupinami.   
 
 
 
Připomínky zásadních dokumentů MPSV a spolupráce 
s národní úrovní v rámci rodinné politiky. 

Počet 
uskutečněných 
jednání 
 
Počet 
připomínkování 
zásadních 
dokumentů, 
vážících se 
k rodinné 
politice a počet 

Od 2021 
každoročně 
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počinů 
spolupráce 
s MPSV 
v rámci plnění 
úkolů národní 
„Koncepce 
rodinné 
politiky“ 
(MPSV, 2017).    

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Hejtman Jihočeského kraje, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
personální oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor 
sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Neakceptování podnětů z krajského území 
centrálními orgány. 

Přinášení informací o důležitosti spolupráce, 
podpora participace krajů a obcí s národní 
úrovní, směrem k efektivnímu nastavení 
a implementaci a realizaci daných opatření 
rodinné politiky. 



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 3.1 Udržení a optimalizace stávajícího systému 

rodinné politiky ve vztahu k centrálním institucím 
Cíl:  Využití dostupných možností ke spolupráci na nastavení systému 

rodinné politiky na národní úrovni, zejména směrem k podpoře 
krajských a místních aktivit a opatření. Důsledné využívání všech 
možností (připomínkování zásadních dokumentů, obhajoba 
organizací nebo projektů, konzultace plánovaných opatření apod.), 
přizvání kraje ke spolupráci na plnění úkolů národní „Koncepce 
rodinné politiky“ (MPSV, 2017). 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Zajištění systematického a koncepčního rozvoje rodinné politiky 
na území Jihočeského kraje, jež bude v souladu s dalšími 
národními strategickými dokumenty. Cíl reaguje na potřebu rozvíjet 
a implementovat národní opatření a myšlenky rodinné politiky 
směrem na místní úroveň. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Opatření Opatření 3.1.2 Aktivní spolupráce s orgány státní správy v oblasti 

rodinné politiky a plnění specifických cílů národní Koncepce 
rodinné politiky 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Aktivní spolupráce, podílení se na 
procesu vytváření a stanovování 
nových cílů a aktivit národní 
Koncepce, resp. jejich naplňování.  

 
• Participace na sběru podnětů pro 

potřeby MPSV, včetně příkladů 
dobré praxe, návrhů k rozvoji 
rodinné politiky a aktivní zapojení se 
do připomínkovacího procesu 
strategických dokumentů.  

 

Běžné 
provozní 
výdaje 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje 

Od 2021 
každoročně 

Realizační tým/ skupina Hejtman Jihočeského kraje, ředitel Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, Personální oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

personální oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet odpovědí, komunikací, jednání/schůzek, zapojení se 
do evaluace, hodnocení s MPSV v rámci spolupráce na 
nastavení systému rodinné politiky na národní úrovni, 
zejména směrem k podpoře krajských a místních aktivit a 
opatření. 

Počet 
uskutečněných 
jednání/ 
schůzek, 
odeslaných 
odpovědí, 
počinů 
spolupráce s 
MPSV 
 

Od 2021 
každoročně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
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Odpovědné 
subjekty 

Hejtman Jihočeského kraje, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
personální oddělení Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí Krajského 
úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatečná spolupráce či nezájem 
o spolupráci na národní úrovni v rámci 
rodinné politiky ČR.  

Přinášení informací o důležitosti spolupráce, 
podpora participace krajů a obcí s národní 
úrovní, směrem k efektivnímu nastavení 
a implementaci a realizaci daných opatření 
rodinné politiky.  



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 4.1 Zvyšování kompetencí obcí a dalších subjektů 

v oblasti rodinné politiky, vzdělávání rodin (v rámci posílení 
rodičovských kompetencí) 

Cíl:  Vlastní pořádání a podpora odborných vzdělávacích akcí 
zaměřených na vzdělávání pracovníků obcí a dalších aktérů, kteří se 
zabývají problematikou rodinné politiky, a kteří mohou dále šířit tyto 
informace, nebo pořádat vlastní vzdělávací akce pro veřejnost. 
Dále je priorita zaměřena na vlastní vzdělávání rodin s cílem zvýšit 
jejich kompetence pro plnohodnotný život. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na potřebu zvýšení informovanosti členů rodin skrze 
realizaci odborných vzdělávacích akcí směrem k podpoře rodin, aby 
byly podpořeny jejich rodičovské kompetence, zároveň reaguje 
na potřebu zvyšování dialogu s rodinami o jejich aktuální situaci 
a potřebách 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Tiskové 
oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Opatření Opatření 4.1.1 Pořádání a podpora pravidelných odborných 
osvětových akcí, vzdělávacích seminářů v rámci rodinné politiky 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Realizace pravidelných 
odborných vzdělávacích 
seminářů, besed, odborných 
panelů, diskuzí s odborníky, 
osvětových akcí s účelem 
propagace jednotlivých 
prorodinných aktivit rodinné 
politiky jako takové 
(informovanost nejen rodin, ale i 
široké veřejnosti o celkové 
situaci rodin, současných 
tématech a prorodinných 
opatřeních v obcích i na 
regionální a celostátní úrovni). 

Dle rozpočtu 
Jihočeského 
kraje  

Rozpočet 
Jihočeského kraje 

Od roku 2021 
každoročně 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Realizované aktivity (minimálně 3 ročně). Počet 
realizovaných 
aktivit, jež informují 
o rodinné tématice 
zapojené subjekty, 
obce či širokou 
veřejnost 

Od roku 2021 
každoročně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 
krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Jihočeský kraj. Tento projekt je 
financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 

 
43 

 

  

Nedostatek podpory k financování 
těchto aktivit. 

Aktivní vyhledávání jiných možných zdrojů 
financování (ESF ČR, NROS, MPSV, MŠMT, MAS, 
nadace a nadační fondy). 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 4.1 Zvyšování kompetencí obcí a dalších subjektů 

v oblasti rodinné politiky, vzdělávání rodin (v rámci posílení 
rodičovských kompetencí) 

Cíl:  Vlastní pořádání a podpora odborných vzdělávacích akcí 
zaměřených na vzdělávání pracovníků obcí a dalších aktérů, kteří 
se zabývají problematikou rodinné politiky, a kteří mohou dále šířit 
tyto informace, nebo pořádat vlastní vzdělávací akce pro veřejnost. 
Dále je priorita zaměřena na vlastní vzdělávání rodin s cílem zvýšit 
jejich kompetence pro plnohodnotný život. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na potřebu zvýšení informovanosti členů rodin skrze 
realizaci odborných vzdělávacích akcí směrem k podpoře rodin, aby 
byly podpořeny jejich rodičovské kompetence, zároveň reaguje 
na potřebu zvyšování dialogu s rodinami o jejich aktuální situaci 
a potřebách 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Tiskové 
oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Opatření Opatření 4.1.2 Realizace krajské konference zaměřené na oblast 
rodinné politiky a souvisejících témat – (K)rok rodiny 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Každoroční příprava konference 
tematicky zaměřené na 
nejrůznější oblasti rodinné 
politiky a rodinného života. 
Zlepšení a zviditelnění 
potřebnosti rodiny a kvalitního 
života rodin v kraji. 

25 000 Kč Rozpočet 
Jihočeského kraje / 
další 
spolufinancování 
na základě 
partnerství, 
sponzorství 

každoročně 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Realizovaná konference (K)rok rodiny. Počet 
realizovaných 
konferencí (K)rok 
rodiny 

Od roku 2021 
každoročně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek podpory k financování 
konference aktivit. 

Aktivní vyhledávání jiných možných zdrojů 
financování (ESF ČR, NROS, MPSV, MŠMT, MAS, 
nadace a nadační fondy). 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 5.1 Informování široké veřejnosti a médií o realizaci 

prorodinných aktivit Jihočeského kraje 
Cíl:  Podpora pořádání informačních akcí pro širokou veřejnost, které 

přispějí k posílení a zviditelnění rodiny s jasným posláním, že je 
rodina – ve všech fázích svého životního cyklu – na prvním místě. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na potřeby zvyšování informovanosti laické i odborné 
veřejnosti v oblasti rodinné politiky Jihočeského kraje, potřebu 
fungující informační sítě napomáhající rodinám v lepší orientaci 
řešení životních situací. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Tiskové 
oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Opatření Opatření 5.1.1 Podpora informovanosti o prorodinných aktivitách 
a službách za využití všech dostupných prostředků  

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

Organizování osvětových akcí 
(konferencí, seminářů, kulatých stolů 
pro odbornou i laickou veřejnost) 
společně s:  
 

• Veřejná prezentace programů 
prorodinných aktivit a jejich 
realizátorů a distribuce výstupů 
(metodik, letáků, prezentací, 
spotů, informace v čekárnách 
lékařů apod.).  

• Zkvalitnění spolupráce 
s Oddělením informací a styku  
s veřejností Jihočeského kraje – 
zveřejňování pravidelných  
a aktuálních informací 
prorodinných aktivit, sdílení 
dobré praxe.  

• Inovace webových stránek 
informujících o rodinné politice, 
případně vytvoření 
samostatného informačního 
webu pro rodinnou 
politiku (aktualizace 
a optimalizace uvedených 
informací, zasílání newsletteru 
o aktualitách v rodinné politice, 
propojování aktérů a zájemců 
podílet se na rodinné politice) 

• Publikace článků týkajících se 
tématu rodinné politiky (cílená 

Běžné 
provozní 
náklady  

Rozpočet 
Jihočeského kraje  

Od 2021 
realizace akcí 
a pravidelná 
aktualizace 
informací  
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medializace dobré praxe rodinné 
politiky v Jihočeském kraji) 

• Vytvoření a správa profilů 
sociálních médií rodinné politiky 
Jihočeského kraje (Facebook, 
Twitter, Instagram apod.). 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet zpráv, příspěvků v médiích, webových příspěvků 
(sledování návštěvnosti webových stránek), aktualizace 
webových stránek, doplňování informací na sociálních 
médiích atd., předaných výstupů (metodik, letáků…), 
počet PR aktivit, počet zaslaných newsletterů. 
 
 

Realizovaná PR 
propagační 
kampaň 
Jihočeského kraje  

Od 2022 
každoročně 

Evaluace dosahu příspěvků (web, sociální média); 
kvalitativní hodnocení aktivit (ankety spokojenosti, 
dotazník spokojenosti, zaslané náměty ke zlepšení, 
náměty na zaměření se na určité téma). 

Funkční 
aktualizované 
webové stránky a 
aktuální sociální 
sítě/média. 

Průběžně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Tiskové 
oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatečné informování široké 
veřejnosti a médií o realizaci 
prorodinných aktivit Jihočeského kraje; 
neaktuální webové stránky, neaktivní 
profily sociálních sítí/médií o rodinné 
politice Jihočeského kraje; chybějící 
nebo nedostatečná PR podpora 
směrem k široké veřejnosti, realizované 
ad hoc zprávy o akcích. Nezájem 
Jihočeského kraje o informování o 
rodinné politice.   

Aktivní vyhledávání jiných možných zdrojů 
financování a informování, jednání o významu 
a důležitosti přinášet k veřejnosti a občanům 
informace a pozitivní obraz o rodinné politice, 
o významu rodiny jako takové.  
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 5.1 Informování široké veřejnosti a médií o realizaci 

prorodinných aktivit Jihočeského kraje 
Cíl:  Podpora pořádání informačních akcí pro širokou veřejnost, které 

přispějí k posílení a zviditelnění rodiny s jasným posláním, že je 
rodina – ve všech fázích svého životního cyklu – na prvním místě. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na potřeby zvyšování informovanosti laické i odborné 
veřejnosti v oblasti rodinné politiky Jihočeského kraje, potřebu 
fungující informační sítě napomáhající rodinám v lepší orientaci řešení 
životních situací. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Tiskové 
oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Opatření Opatření 5.1.2 Aktivní spolupráce s obcemi na zvyšování 
informovanosti samospráv, veřejnosti a dalších subjektů  
o realizaci prorodinných aktivitách – směrem k obcím 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Účast na jednáních obcí a předávání 
aktualit. 

• Individuální konzultace a jednání 
s kompetentními osobami jednotlivých 
samospráv (metodická podpora) 

• Aktivity realizované na základě 
požadavků obcí na zajištění jejich 
informovanosti. 

Běžné 
provozní 
náklady  

Rozpočet 
Jihočeského 
kraje  

Průběžně 

Realizační tým/ 
skupina 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Počet uspořádaných jednání/workshopů/seminářů, 
vzdělávacích akcí pro obce, samosprávy obcí (základní 
informace, metodická podpora). 
 
Počet akcí a počinů, realizovaných na základě požadavků 
obcí.  

Zápisy, 
nastavená 
opatření 
z jednání/wor
kshopů/semin
ářů, 
vzdělávacích 
aktivit 
pro obce 

Průběžně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek podpory k financování aktivit. 
Nedostatek zájmu o realizaci 
jednání/workshopů/seminářů, vzdělávacích 
akcí pro obce, samosprávy obcí (základní 
informace, metodická podpora). 

Informování, jednání se zástupci obcí 
o významu a důležitosti informací o rodinné 
politice, její propagaci, podpoře a pozitivním 
obrazu o rodinné politice, o významu rodiny 
jako takové. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 5.1 Informování široké veřejnosti a médií o realizaci 

prorodinných aktivit Jihočeského kraje 
Cíl:  Podpora pořádání informačních akcí pro širokou veřejnost, které 

přispějí k posílení a zviditelnění rodiny s jasným posláním, že je 
rodina – ve všech fázích svého životního cyklu – na prvním místě. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na potřeby zvyšování informovanosti laické i odborné 
veřejnosti v oblasti rodinné politiky Jihočeského kraje, potřebu 
fungující informační sítě napomáhající rodinám v lepší orientaci 
řešení životních situací. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Tiskové 
oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Opatření Opatření 5.1.3 Vytvoření mapy subjektů působících v oblasti 
rodinné politiky Jihočeského kraje ve spolupráci s jednotlivými 
obcemi s rozšířenou působností 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Aktuálnost webového katalogu.  
• Přehledná a aktuální mapa 

subjektů (interaktivní 
oboustranná) rodinné politiky 
v kraji s možností prolinku 
na webové stránky konkrétních 
organizací. 

Běžné 
provozní 
náklady  

Rozpočet 
Jihočeského kraje  

Do konce roku 
2022 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
referent/ka rodinné politiky 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Aktualizovaný a funkční (optimalizovaný, příp. 
interaktivní) webový katalog/mapa aktérů rodinné 
politiky v Jihočeském kraji s minimálně 100 subjekty.  

Vytvořený webový 
katalog 
/ Vytvořená 
webová mapa 

Do konce roku 
2022 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nefunkční webový katalog/mapa (prostý 
výčet subjektů bez dalších informací 
o subjektech) 

Doplnění optimalizace, interaktivnost webových 
stránek/webového katalogu/mapy.  



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 
krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Jihočeský kraj. Tento projekt je 
financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 

 
49 

 

 

 

 

Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 5.2 Podpora, motivace a aktivizace dílčích aktérů 

rodinné politiky k realizaci prorodinných aktivit 
Cíl:  Vyhledáváním a sdílením kvalitních a osvědčených projektů 

v nejrůznějších oblastech rodinné politiky (sdílení dobré praxe) 
bude usnadněno jednotlivým aktérům rodinné politiky (tj. např. 
obcím, zaměstnavatelům, nestátním neziskovým organizacím 
a dalším) plánování prorodinných aktivit a efektivní vynakládání 
finančních prostředků. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na potřebu zvýšit medializaci, propagaci a podporu 
dobré praxe v oblastech rodinné politiky. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Tiskové 
oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Opatření Opatření 5.2.1 Vytvoření přehledného „katalogu“ vybraných 
prorodinných projektů, které mohou sloužit jako příklady dobré 
praxe 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Vznik (minimálně v elektronické 
podobě) „katalogu“ projektů 
dobré praxe a jeho pravidelná 
aktualizace. 

• Usnadnění obcím, firmám, 
nestátním neziskovým 
organizacím a dalším aktérům 
plánování prorodinných aktivit. 

Běžné 
provozní 
náklady  

Rozpočet 
Jihočeského kraje  

Do konce roku 
2022 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Vytvoření online katalogu dobré praxe v Jihočeském 
kraji s minimálně 30 příspěvky dobré praxe. 

Elektronický 
katalog 

Do konce roku 
2022 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nevytvoření katalogu dobré praxe; popř. 
vytvoření katalogu s méně než 30 
příspěvky dobré praxe.  

Jednání se zástupci Odboru sociálních věcí 
o významu propagace příkladů dobré praxe v kraji, 
příp. navýšení počtu příspěvků v katalogu.  
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 6.1 Zajištění spolufinancování rodinné politiky z 

rozpočtu Jihočeského kraje 
Cíl:  Na základě odůvodněných a plánovaných prorodinných aktivit 

zajistit odpovídající finanční prostředky prostřednictvím samosprávy 
Kraje. Podpora k využití stávajících dotačních titulů kraje. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na potřebu udržitelnosti a rozvoje opatření v oblasti 
rodinné politiky, zároveň zajištění dostatečných finančních 
prostředků, dotačních titulů Jihočeského kraje k možnosti jejich 
realizace. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Tiskové 
oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Opatření Opatření 6.1.1 Udržení a aktualizace dotačního programu Podpora 
rodinné politiky Jihočeského kraje 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Udržení či navyšování 
dostupnosti finančních 
prostředků. 

• Evaluace využívání finančních 
prostředků z daného dotačního 
programu a průběžné zjišťování 
potřeb subjektů žádajících  
o tyto finanční prostředky. 

Běžné 
provozní 
náklady  

Rozpočet 
Jihočeského kraje  

Od 2021 
každoročně 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Každoročně vyhlášený dotační titul, počet podaných 
a podpořených žádostí. 
Programy budou udržené minimálně jako doposud, 
případně bude zajištěn také jejich rozvoj a navýšení. 

Seznam došlých 
a podpořených 
dotačních žádostí 

Od 2021 
každoročně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Ekonomický 
odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor evropských záležitostí 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek financí k udržení stávajících 
oblastí podpory či navyšování alokace 
dotačních titulů.  

Aktivní vyhledávání jiných možných zdrojů 
financování (EU, programové dotace).  
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 6.2 Vyhledávání vhodných finančních zdrojů pro 

aktivity v oblasti rodinné politiky 
Cíl:  Podpora využívání stávajících (či nově vytvořených) dotačních titulů 

státních institucí, obcí, nestátních neziskových organizací a jiných 
donátorů. Vyhledáváním vhodných finančních zdrojů umožnit 
realizování prorodinných aktivit na jejich území a tím zlepšit situaci 
v Jihočeském kraji. Na základě odůvodněných a dlouhodobě 
plánovaných služeb zajistit odpovídající finanční prostředky 
prostřednictvím samosprávy kraje. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na potřebu udržitelnosti a rozvoje opatření v oblasti 
rodinné politiky, zároveň zajištění dostatečných finančních 
prostředků, dotačních titulů Jihočeského kraje k možnosti jejich 
realizace. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Tiskové 
oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Opatření Opatření 6.2.1 Aktivní spolupráce s centrálními orgány při podpoře 
projektů/služeb realizovaných na území Jihočeského kraje;  
Informování obcí, NNO a dalších institucí z oblasti rodinné politiky o 
možných zdrojích financování podpůrných projektů a metodická 
pomoc při návrzích vhodných aktivit 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Zvyšování dostupnosti 
finančních prostředků pro 
aktivity v oblasti rodinné politiky 
v Jihočeském kraji. 

 
 

• Usnadnění realizace aktivit 
z oblasti rodinné politiky obcím a 
nestátním neziskovým 
organizacím 

Běžné 
provozní 
náklady  
 
 
Běžné 
provozní 
náklady 

Rozpočet 
Jihočeského kraje  
 
 
 
Rozpočet 
Jihočeského kraje 

Po dobu 
platnosti 
koncepce 
 
 
Po dobu 
platnosti 
koncepce 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor 
evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
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Iniciace jednání a nabídka konzultací pro aktéry a 
organizace realizující aktivity v oblasti rodinné politiky 
za účelem podpory v oblasti získávání finančních 
prostředků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet každoročně vyhlášených dotačních titulů 
vhodných pro oblast rodinné politiky. 

Celkový objem 
finančních 
prostředků 
Počet podpořených 
služeb a programů 
ze strany 
centrálních orgánů. 
Počet 
uskutečněných 
jednání a 
konzultací. 
 
Počet podaných a 
podpořených 
žádostí 

Od 2021 
každoročně 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nízký zájem o nabízené jednání a 
konzultace  

Hledání jiných možností podpory – elektronická 
komunikace (předávání informací) 

Nedostatek financí k udržení stávajících 
či navyšování alokace dotačních titulů. 

Aktivní vyhledávání jiných možných zdrojů 
financování (EU, programové dotace). 
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Návrh implementace opatření 
Priorita/Pilíř: Priorita 6.2 Vyhledávání vhodných finančních zdrojů pro 

aktivity v oblasti rodinné politiky 
Cíl:  Podpora využívání stávajících (či nově vytvořených) dotačních titulů 

státních institucí, obcí, NNO a jiných donátorů. Vyhledáváním 
vhodných finančních zdrojů umožnit realizování prorodinných aktivit 
na jejich území a tím zlepšit situaci v Jihočeském kraji. Na základě 
odůvodněných a dlouhodobě plánovaných služeb zajistit 
odpovídající finanční prostředky prostřednictvím samosprávy kraje. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Cíl reaguje na potřebu udržitelnosti a rozvoje opatření v oblasti 
rodinné politiky, zároveň zajištění dostatečných finančních 
prostředků, dotačních titulů Jihočeského kraje k možnosti jejich 
realizace. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Tiskové 
oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Opatření Opatření 6.2.2 Iniciace a aktivní vyhledávání dalších možností 
financování z jiných zdrojů 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

• Pravidelné vyhledávání 
možných zdrojů podpory 
rodinné politiky. 

• Vyhledávání a vytipování 
potencionálních partnerů 
(nadnárodní firmy) a dalších 
možných zdrojů podpory (např. 
Nadační fondy, Evropské fondy 
atd.) pro zajištění aktivit kraje 
v oblasti rodinné politiky 
(konference, odborné semináře 
apod.). Případně podpora 
inovativních a netradičních 
projektů realizovaných na území 
Jihočeského kraje přesahujících 
rámec možné podpory 
z grantových programů kraje 
na podporu prorodinných aktivit. 

Běžné 
provozní 
náklady  

Rozpočet 
Jihočeského kraje  

Od 2021 
každoročně 

Realizační tým/ skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor 
evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
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Počet oslovených potencionálních partnerů. Výše 
získaných finančních prostředků na jednotlivé roky 
trvání „Návrhu koncepce“. 

Seznam 
partnerů/finančních 
podpor kraje 
k financování aktivit 
v oblasti rodinné 
politiky 

Od 2021 
každoročně  

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek financí/projektů/finančních 
partnerů k udržení stávajících či 
navyšování alokace dotačních titulů. 

Aktivní vyhledávání jiných možných zdrojů 
financování (EU, programové dotace), komerční 
subjekty, finanční partneři ze zahraničí.  



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 
krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Jihočeský kraj. Tento projekt je 
financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 

 
55 

 

Závěr 
 

Jihočeský kraj v uplynulých letech nastartoval proces tvorby a institucionalizace rodinné 
politiky kraje jednak vytvořením místa referentky pro rodinnou a seniorskou politiku, dále 
pak uzavřením Memoranda o spolupráci s MPSV v rámci projektu „Koordinace opatření 
na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“, dále pak podporou jednání 
a diskuse s odborníky v rámci setkávání regionální platformy pro rodinnou politiku 
a v neposlední řadě tvorbou dokumentu „Návrh koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj“, 
resp. „Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021–2025".  

Předkládaný dokument „Návrh implementace opatření v Jihočeském kraji“ dále rozpracovává 
opatření definovaná v „Návrhu koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj“ a poskytuje 
podrobný návod na implementaci daných opatření spolu s popisem indikátorů, výstupů, 
časového harmonogramu a také reaguje na možná rizika při jejich realizaci. Stává se tak 
možnou kuchařkou pro realizaci, inovaci či udržení konkrétních aktivit v oblasti rodinné politiky 
Jihočeského kraje.  
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