Statutární město Ostrava

Akční plán na rok 2019
ke Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019–2022

Dokument byl vytvořen v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525) a schválen zastupitelstvem města Ostravy dne 19. 09. 2018
usnesením č. 2419/ZM1418/37.
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Úvod
Akčním plánem na rok 2019 (dále akční plán) ke Koncepci rodinné politiky statutárního města
Ostravy na období let 2019–2022 (dále koncepce) začíná naplňování priorit první ucelené koncepce
rodinné politiky města. Priority jsou v koncepci rozvedeny na jednotlivá opatření, a ta jsou naplňována
aktivitami akčních plánů.
Dokument byl zpracován v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava (registrační
číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_26/0003525) financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu,
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a rozpočtu statutárního
města Ostravy. Projekt byl realizován v období 10/2016 – 9/2018.
V akčním plánu je uvedena charakteristika každé aktivity a kroky nezbytné k jejímu naplnění. Je zde
uveden také časový rámec plnění, finanční náklady předpokládané k naplnění aktivity a zdroje,
ze kterých budou čerpány. U každé z aktivit je popsáno, jaký bude její výsledek, a jak bude hodnocena
úspěšnost jejího naplnění.
Akční plán v neposlední řadě ukazuje i typy prorodinných aktivit, které již ve městě jsou, nebo by
mohly být, realizovány.

Základní priority rodinné politiky
Město Ostrava vytváří svou rodinnou politiku s touto vizí:
„Rodina má v Ostravě přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem
prosperity města.“

Rodinná politika města (dále RP) zahrnuje aktivity a opatření podporující prosperitu rodin žijících
na území města. Staví na rozmanitosti rodinného života, podporuje možnosti svobodné volby a dává
rodinám prostor pro jejich rozvoj. K naplnění vize stanovilo město Ostrava priority své rodinné
politiky:
KOMUNIKACE – Komunikace s rodinou.
KOMUNITNÍ ŽIVOT – Podpora komunitního života.
PREVENCE A VOLNÝ ČAS – Podpora prevence ohrožení rodiny, rozvoj volnočasových aktivit.
SÍLA RODINY – Podpora budování rodinných vazeb, včetně mezigeneračních.
SVOBODNÁ VOLBA – Podpora svobodné volby rodiny.
ZDROJE – Vytváření podmínek a finančních zdrojů pro podporu života rodin.

Cílová skupina rodinné politiky města
Cílovou skupinou je rodina žijící na území statutárního města Ostravy (dále SMO). Rodinu město
chápe jako vícegenerační skupinu lidí zodpovědnou za výchovu dětí, vzájemně spjatou sociálními
vazbami. Je unikátním prostorem sociálního rozvoje lidí sdílejících domov, tradice, historii, problémy
i ohrožení. Poskytuje svým členům bezpečí, jistotu, trvalé vazby, společné sdílení, reaguje na jejich
měnící se potřeby. Zahrnuje dospělé i děti, rodiče biologické i nebiologické, manžele i partnery,
osamělé rodiče, budoucí rodiče, prarodiče a širší mezigenerační rodinné vztahy. Rodina je partnerem
města – podílí se na tvorbě i realizaci rodinné politiky a zároveň přijímá opatření, která město nabízí.

Proces tvorby akčního plánu
Na sestavení akčního plánu se podíleli odborníci Pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rodinné
politiky, členové realizačního týmu projektu a svou činností také ti, kdo už prorodinné aktivity
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na území města pořádají – městské obvody a další veřejné instituce, neziskové organizace a zájmové
spolky, ale i aktivní občané.
Akční plán byl zaslán k připomínkování k rukám starostů všech městských obvodů, manažera
pracovní skupiny komunitního plánování Děti a rodina, členů Komise pro rodinnou politiku. Bylo
doručeno 19 reakcí od 7 připomínkujících subjektů. Z toho 3 konstatovali, že k akčnímu plánu
připomínky nemají. Z 16 připomínek byly do akčního plánu zapracovány 4 připomínky, na další
předmětné připomínky bude brán zřetel při tvorbě navazujících akčních plánů.
Akční plán byl předložen k připomínkování také pracovníkům dotčených odborů Magistrátu města
Ostravy. Tyto připomínky byly také do akčního plánu zapracovány.
Akční plán byl projednán a doporučen orgánům města ke schválení na jednání Komise pro rodinnou
politiku dne 3. 9. 2018.
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Priority rodinné politiky statutárního města Ostravy 2019–2022

KOMUNITNÍ ŽIVOT
Podpora komunitního života

PREVENCE A VOLNÝ ČAS
Podpora prevence ohrožení
rodiny, rozvoj
volnočasových aktivit

Dialog s rodinami

Podpora
neformálních akcí
pro rodiny

Podpora a rozvoj
služeb zabývajících
se volnočasovými
aktivitami rodin

Podpora
informovanosti o
rodinné politice
města a mediální
podpora rodinného
života včetně
mezigeneračního

Podpora
ekologických aktivit
ve prospěch rodin

KOMUNIKACE
Komunikace s rodinou

SÍLA RODINY
Podpora budování
rodinných vazeb, včetně
mezigeneračních

Podpora
mezigeneračního
soužití

Podpora aktivit
vedoucích k rozvoji
kompetencí a rolí
v rodině a
partnerských
vztazích

Podpora rodinné
soudržnosti

SVOBODNÁ VOLBA
Podpora svobodné volby
rodiny

Podpora
harmonizace pracovního a rodinného
života u zaměstnavatelů zřizovaných
městem i u dalších
působících ve městě

Podpora
vícegeneračního
soužití

ZDROJE
Vytváření podmínek
a finančních zdrojů
pro podporu života rodin

Zavedení systému
zvýhodnění rodin

Ekonomická podpora
prorodinných aktivit
a opatření

Město přátelské
rodině
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1.

Popis priorit, opatření a aktivit

KOMUNIKACE
Priorita: Komunikace s rodinou
Prioritou města je zjednodušit rodinám vyhledávání informací o prorodinných aktivitách ve městě,
předávat informace formou srozumitelnou všem generacím, zapojit rodiny do dialogu, naslouchat
jejich potřebám a usnadnit jim komunikaci s institucemi města.
Opatření: Podpora informovanosti o rodinné politice města a mediální podpora rodinného
života včetně mezigeneračního

Opatření zahrnuje vytvoření vhodného prostředí pro zjednodušení vyhledávání informací
o prorodinných aktivitách, včetně podmínek pro koordinaci a zviditelnění těchto aktivit v Ostravě.
Aktivity, které naplňují opatření:

A.
B.
C.
D.

Personální zajištění rodinné politiky
Spolupráce s obvody, odborníky a rodinami
Vytvoření informačního prostředí zaměřeného na rodinu
Vytvoření nástrojů pro propagaci rodinné politiky města

Aktivita A.

Personální zajištění rodinné politiky

Charakteristika aktivity

Cílem aktivity je zabezpečit realizaci rodinné politiky
města Ostravy prostřednictvím koordinátora rodinné
politiky (koordinátor), který je zařazen v organizační
struktuře
magistrátu,
odboru
sociálních
věcí
a zdravotnictví (SVZ).
Koordinátor zajišťuje plnění úkolů vyplývající z opatření
jednotlivých priorit, sleduje a vyhodnocuje naplňování
aktivit v jednotlivých akčních plánech, nastavuje
spolupráci dalších zainteresovaných subjektů/aktérů
(odbory magistrátu, MOb, instituce veřejné správy,
neziskové organizace, rodiny, komerční sektor a další)
v dané
oblasti.
Současně
zajišťuje
monitoring
prorodinných aktivit na území města a rovněž se podílí
nebo organizuje a vytváří prorodinné aktivity na území
města Ostravy.
Dále spolupracuje na tvorbě a realizaci strategických
dokumentů města dotýkajících se rodinné politiky.
Kroky v roce 2018:

vytvoření a schválení funkčního místa – koordinátor
v organizační struktuře odboru SVZ,
 obsazení pozice koordinátora cca od 9,10/2018
– příprava na spuštění akčního plánu 2019.


Kroky k naplnění aktivity

Kroky v roce 2019–2022:

realizace Pracovní skupiny k tvorbě a realizaci rodinné
politiky statutárního města Ostravy (PS),
 tvorba a vyhodnocování akčních plánů,
 pravidelné setkávání s pověřenými pracovníky MOb
k aktuálním prorodinným aktivitám na území města,
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vytváření prorodinného klimatu ve městě,
 zajištění účasti na prorodinných akcích na území města
včetně monitoringu těchto aktivit,
 účast na pracovních jednáních odborů magistrátu
za účelem spolupráce na tvorbě a realizaci strategických
dokumentů města dotýkajících se oblastí rodinné
politiky.
SMO, magistrát, SVZ
koordinátor
2019–2022
roční mzdové náklady koordinátora
SMO


Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

Aktivita B.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity



koordinátor s úvazkem 1,0.

Spolupráce s obvody, odborníky a rodinami
Cílem aktivity je vytvoření funkční sítě osob, institucí,
organizací a odborníků naplňující RP SMO. Tato síť bude
tvořena aktéry rodinné politiky, tedy koordinátorem,
zástupci MOb, politické reprezentace, institucí
a organizací realizujících prorodinné aktivity na území
města, zástupci rodin a dalšími odborníky dle potřeby.
Aktéři budou propojeni v:
- Komisi pro rodinnou politiku rady města (komise),
- Pracovní skupině po tvorbu a realizaci rodinné politiky
statutárního města Ostravy (PS).
K zajištění provázanosti jednotlivých činností se bude
koordinátor účastnit jednání komise a povede PS.
Individuálně
bude
koordinátor
spolupracovat
s jednotlivými MOb, a to prostřednictvím pověřených
osob zodpovědných za realizaci RP v daném obvodě.
Dále bude koordinátor spolupracovat s orgány veřejné
správy a jinými potenciálně významnými subjekty
ovlivňujícími rodinnou politiku města.

pokračování činnosti komise,

představení RP v jednotlivých MOb s cílem navázat
spolupráci,

určení
pověřené
osoby pro realizaci
RP
na jednotlivých ÚMOb,

vznik a pravidelná činnost PS:
- zapojení zástupců MOb,
- vyhledávání a zapojení zástupců cílové skupiny
(rodiny),
- vyhledání a zapojení zástupců institucí/organizací
realizujících prorodinné aktivity a dalších odborníků,

navázání spolupráce s významnými subjekty.
SMO
koordinátor
pověřené osoby ÚMOb
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Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje

zástupci cílové skupiny (rodiny)
zástupci institucí/organizací realizujících
aktivity
členové Komise pro rodinnou politiku
další odborníci na rodinnou politiku
2019–2022
40 000,– Kč /rok
SMO

prorodinné

Vyhodnocení 1x ročně:

aktivní PS, ve které jsou zastoupeny MOb, instituce
a organizace realizující prorodinné aktivity, rodiny,
další odborníci,
 aktivní Komise pro rodinnou politiku,
 ve všech MOb je určena pověřená osoba pro realizaci
rodinné politiky SMO,
 koordinátor a pověřené osoby aktivně a pravidelně
spolupracují, setkávají se minimálně 4x v průběhu
kalendářního roku.


Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

Aktivita C.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Vytvoření informačního prostředí
zaměřeného na rodinu
Cílem aktivity je zajistit dostatečnou informovanost rodin
o opatřeních a aktivitách rodinné politiky ve městě
či o případných dalších opatřeních týkajících se rodin
a dostatečně tato opatření a aktivity propagovat.
V rámci webových stránek http://fajnova.cz/ vznikne
podstránka Fajna rodina se zaměřením na rodinnou
politiku s odkazy na prorodinné aktivity města. Bude
informovat o aktualitách směrem k rodinné politice,
dotacích, projektech a příkladech dobré praxe v rámci
města Ostravy. Také bude obsahovat strategické
dokumenty dotýkající se rodinné politiky a bude propojena
s webovou stránkou sociálního začleňování.
V rámci této aktivity se rovněž bude informovat
o prorodinných aktivitách na území města na sociálních
sítích – facebook, instagram a také prostřednictvím
inzertní kampaně (např. TV, rozhlas, inzerce v tisku
a v MHD, billboardy).
Fungování informační platformy včetně sociálních sítí
bude zajišťovat koordinátor ve spolupráci s odborem
strategického rozvoje magistrátu.
 vytvoření a průběžné aktualizace podstránky Fajna
rodina v rámci již fungujících webových stránek
http://fajnova.cz/ ve spolupráci s OSR a společností
OVANET a.s.,
 zajištění
propojení
s
webovou
stránkou
socialnizaclenovani.ostrava.cz,
 založení facebooku a instagramu k rodinné politice
města včetně zajištění jejich udržování,
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zajištění informovanosti o prorodinných aktivitách
na území města formou inzertní kampaně.
SMO, magistrát, OSR
koordinátor
OVANET a.s.
2019
200 000,– Kč
SMO
 fungující podstránka Fajna rodina v rámci webových
stránek http://fajnova.cz/,
 fungující facebook a instagram k rodinné politice,
 uveřejnění min. 10 informací o prorodinných aktivitách
formou inzertní kampaně.


Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

Aktivita D.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

Vytvoření nástrojů pro propagaci rodinné
politiky města
Cílem je zpracovat informace o opatřeních rodinné
politiky, připravovaných prorodinných aktivitách na území
města a rovněž o příkladech dobré praxe v oblasti rodinné
politiky v podobě srozumitelné a přijatelné pro širokou
veřejnost.
Vznikne komunikační verze koncepce (graficky
zpracovaná tenká brožura se základními informacemi
o opatřeních a aktivitách podporujících rodiny ve městě)
včetně propagačních letáků. Dále budou vytvořeny
reklamní předměty, např. omalovánky, tužky, bonbony,
reflexní pásky, hrnky, pláštěnky, trička apod.
Propagace rodinné politiky bude zajišťována také dalšími
způsoby – PR, informační roll up, propagační stánek,
guerilla marketing aj.
 vytvoření komunikační verze koncepce ve spolupráci
s oddělením marketingu OSR,
 zajištění sloganu a grafiky ke komunikační verzi včetně
informačních roll upů, letáků a reklamního potisku
na propagační stánek (zapůjčený od odboru kancelář
primátora),
 zajištění propagačních předmětů – ve spolupráci
s odborem kancelář primátora.
SMO, magistrát, odbor kancelář primátora, OSR
koordinátor
externí dodavatel (komunikační verze koncepce)
2019
500 000,– Kč
SMO
 komunikační verze koncepce,
 prezentační materiály – letáky a reklamní předměty,
 2x informační roll up,
 2x reklamní potisk na propagační stánek.
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Opatření: Dialog s rodinami

Opatření zahrnuje vytváření podmínek umožňujících rodinám aktivně se zapojit do tvorby a realizace
rodinné politiky města Ostravy.
Aktivity, které naplňují opatření:

E. Zapojování rodin

Aktivita E.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje

Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

Příklady prorodinných aktivit,
které jsou již realizovány a naplňují
tuto aktivitu

Zapojování rodin
Cílem aktivity je zaujmout a plnohodnotně zapojit
cílovou skupinu koncepce, tedy rodiny, do procesu
tvorby a realizace rodinné politiky SMO.
Prostor pro vyjádření názorů dostanou rodiny několika
komunikačními prostředky. Plánovány jsou online
ankety nebo interakce prostřednictvím sociálních sítí,
rozhovory a ankety při akcích pořádaných pro rodiny.
Zástupci rodin budou zapojeni do činnosti PS.
 využití komunikační verze a dalších informačních
materiálů a zdrojů (média) k propagaci koncepce,
 vyhledání a zapojení zástupců rodin do PS,
 vytvoření a spuštění online anket a komunikace
prostřednictvím sociálních sítí,
 propagace RP SMO a distribuce informačních
materiálů ke koncepci prostřednictvím realizátorů
prorodinných aktivit na území města,
 prezentace RP SMO na veřejných akcích,
pořádaných
městem
i
jinými
realizátory
prorodinných
aktivit,
např.
prostřednictvím
propagačního stánku.
SMO
2019–2022
–
–
V každém roce realizace koncepce RP:
 3–5 zástupců rodin aktivně zapojených do činnosti
PS,
 1 stálá online anketa na webových stránkách
http://fajnova.cz/ ,
 minimálně 20 realizátorům prorodinných aktivit
budou distribuovány propagační materiály RP SMO,
 minimálně 5 prezentací RP SMO na veřejných
akcích.
Participativní rozpočty městských obvodů – například
Zelená Porubě, Porubské desatero, Radnice pro lidi –
lidé pro obvod, Společně tvoříme JIH!!!, průzkumy
veřejného mínění.
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KOMUNITNÍ ŽIVOT
Priorita: Podpora komunitního života
Město chce vytvořit bezpečné a příjemné prostředí k trávení volného času rodin a usilovat o posílení
zodpovědnosti ostravských rodin za prostor, kde žijí. Podporovat rozvoj rodinného života otevřením
městských zařízení pro aktivity komunitního typu.
Opatření: Podpora neformálních akcí pro rodiny

Opatření zahrnuje podporu nejrůznějších aktivit pro rodiny pořádaných skupinami obyvatel
nebo zájmovými sdruženími a podporu dobrovolnických činností.
Aktivity, které naplňují opatření:

F. Příprava, vyjednávání a zavedení podmínek pro technicko-provozní podporu

Aktivita F.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy
Příklady prorodinných aktivit,
které jsou již realizovány a naplňují
tuto aktivitu

Příprava, vyjednávání a zavedení podmínek
pro technicko-provozní podporu
Cílem aktivity je zmapovat možnosti a připravit
k dispozici prostory a zařízení v majetku města
pro realizaci prorodinných aktivit.
Jedná se o podporu subjektů pořádajících prorodinné
aktivity a zároveň využití prostor v době, kdy běžně
využívány nebývají. Aktivita je také jedním z nástrojů
podpory a rozvoje komunitního života a neformálních
akcí pořádaných samotnými rodinami.
Tímto způsobem mohou být využity například školní
prostory a hřiště v odpoledních hodinách, o víkendech
nebo o prázdninách, zapůjčovány party stany nebo
zvuková technika apod.
 příprava a vyjednávání možností technicko-provozní
podpory:
- analýza možností, současného stavu,
- zjišťování potřeb cílové skupiny (rodiny, realizátoři
prorodinných aktivit) v oblasti technicko-provozní
podpory,
- schůzky se zástupci městských institucí a organizací,
- vyjednání podmínek poskytnutí podpory,
 propagace nabídky technicko-provozní podpory,
 zavedení technicko-provozní podpory.
SMO
koordinátor
městské instituce a organizace
2019
–
–
 databáze
aktuálních nabídek technicko-provozní
podpory,
 minimálně 5 zrealizovaných akcí s technicko-provozní
podporou.
 prorodinné aktivity vztahující se k částem roku,
svátkům („lidový rok“) – např. rozsvícení vánočního
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stromu, zpívání koled v parku, pálení čarodějnic,
 prorodinné aktivity k podpoře sousedství, rozvoji
komunity – např. sousedské slavnosti, společné pečení,
 prorodinné aktivity se sportovním zaměřením – např.
sportovní odpoledne, turnaje a utkání, pěší výlety.
Opatření: Podpora ekologických aktivit ve prospěch rodin

Opatření zahrnuje podporu aktivit vztahujících se k životnímu prostředí, které zlepší a zpříjemní život
ostravským rodinám.
Aktivity, které naplňují opatření:

G. Příprava, vyjednávání a zavedení podmínek pro technicko-provozní podporu

Aktivita G.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

Příprava, vyjednávání a zavedení podmínek
pro technicko-provozní podporu
Cílem aktivity je zmapovat možnosti a připravit
k dispozici prostory a zařízení v majetku města
pro realizaci
prorodinných
aktivit
podporujících
ekologické cítění a vztah rodin ke zlepšování prostředí
v místě, kde žijí.
Jedná se o nefinanční podporu subjektů pořádajících
prorodinné aktivity a zároveň využití prostor v době,
kdy běžně využívány nebývají. Tímto způsobem mohou
být využity například školní dílny a hřiště v odpoledních
hodinách, o víkendech nebo o prázdninách, zapůjčována
technika a nářadí apod.
V rámci tohoto opatření také poskytnutí prostor
na školních zahradách a zahradách jiných městských
zařízení, poskytnutí prostoru pro vytvoření komunitních
zahrad, poskytnutí prostoru a prostředků k péči o veřejnou
zeleň apod.
 příprava a vyjednávání možností technicko-provozní
podpory:
- analýza možností, současného stavu,
- zjišťování potřeb cílové skupiny (rodiny, realizátoři
prorodinných aktivit) v oblasti technicko-provozní
podpory,
- schůzky se zástupci městských institucí a organizací,
- vytvoření návrhů možných řešení,
- vyjednání podmínek poskytnutí podpory,
 propagace nabídky technicko-provozní podpory,
 zavedení technicko-provozní podpory.
SMO
koordinátor
městské instituce a organizace
2019
–
–
 databáze
aktuálních nabídek technicko-provozní
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Příklady prorodinných aktivit,
které jsou již realizovány a naplňují
tuto aktivitu

podpory,
 minimálně 3 zrealizované akce s technicko-provozní
podporou.
Např. společné sázení stromů, úklid lesa, akce ke Dni
Země, strojení vánočního stromečku pro zvířata,
poznávání přírody.
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PREVENCE A VOLNÝ ČAS
Priorita: Podpora prevence ohrožení rodiny, rozvoj volnočasových aktivit
Město chce rodině poskytnout podporu dříve, než dojde k rozvoji okolností ohrožujících její zdravé
fungování. Smyslem této priority je vzdělávat členy rodiny, podpořit rozvoj rodičovských kompetencí
i ukotvení v rodinných rolích, a zároveň poskytnout rodinám prostor pro smysluplné využívání
volného času.
Opatření: Podpora a rozvoj služeb zabývajících se volnočasovými aktivitami rodin

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro fungování a rozvoj zařízení a aktivit pro trávení volného
času rodin.





Příklady prorodinných aktivit,
které jsou již realizovány a naplňují
toto opatření






prorodinné aktivity s kreativním zaměřením – např.
výtvarné dílny,
prorodinné aktivity zaměřené na oslavy svátků, výročí,
významných dnů – např. mikulášská nadílka, oslavy
Dne dětí, Dne matek, Dne otců, velikonoční a vánoční
tvoření,
prorodinné aktivity se sportovním zaměřením – např.
turnaje a utkání, bruslení, rybářské závody,
cyklovýlety, deskové hry, hřiště otevřená veřejnosti
(Bezpečnější Ostrava!!!),
prorodinné aktivity kulturně zaměřené – např. hudební
a divadelní představení, workshopy, dílny v galeriích,
prorodinné aktivity pro zábavu – např. poutě, zábavná
odpoledne, letní kino, posezení u táboráku, dny
obvodu, pohádkový les, akademie,
prorodinné aktivity vztahující se k částem roku
(„lidový rok“) – např. vynášení zimy, svatojánské
slavnosti, maškarní plesy pro děti a masopustní
slavnosti, smažení vaječiny, loučení se školním rokem,
drakiády.

Opatření: Podpora aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí a rolí v rodině a partnerských
vztazích

Opatření zahrnuje vytváření podmínek pro fungování a rozvoj služeb a aktivit zabývajících se
vzděláváním a osvětovou činností zaměřenou na rodiny.
Aktivity, které naplňují opatření:

H. Příprava, vyjednávání a zavedení podmínek pro technicko-provozní podporu

Aktivita H.

Příprava, vyjednávání a zavedení podmínek
pro technicko-provozní podporu

Charakteristika aktivity

Cílem aktivity je zmapovat možnosti a připravit
k dispozici prostory a zařízení v majetku města
pro realizaci prorodinných aktivit.
Jedná se o podporu subjektů pořádajících prorodinné
aktivity a zároveň využití prostor v době, kdy běžně
využívány nebývají.
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Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

Příklady prorodinných aktivit,
které jsou již realizovány a naplňují
tuto aktivitu

Tímto způsobem mohou být využity například školní
učebny, dílny a hřiště v odpoledních hodinách,
o víkendech nebo o prázdninách, zapůjčovány party stany
nebo zvuková technika apod. pro pořádání různých
workshopů, vzdělávacích seminářů a kurzů.
 příprava a vyjednávání možností technicko-provozní
podpory:
- analýza možností, současného stavu,
- zjišťování potřeb cílové skupiny (rodiny, realizátoři
prorodinných aktivit) v oblasti technicko-provozní
podpory,
- schůzky se zástupci městských institucí a organizací,
- vytvoření návrhů možných řešení,
- vyjednání podmínek poskytnutí podpory,
 propagace nabídky technicko-provozní podpory,
 zavedení technicko-provozní podpory.
SMO
koordinátor
ÚMOb
městské instituce a organizace
2019
–
–
 databáze
aktuálních nabídek technicko-provozní
podpory,
 minimálně 5 zrealizovaných akcí s technicko-provozní
podporou.
 prorodinné
aktivity zaměřené na vzdělávání
v konkrétních tématech – např. bezpečnost na internetu,
 prorodinné aktivity zaměřené na rozvoj a posilování
partnerských vztahů – např. kurzy partnerství, příprava
na manželství, přednášky na vztahová témata
pro mládež,
 prorodinné aktivity zaměřené na rozvoj rodičovských
kompetencí – např. aktivity v rodičovských centrech,
kurzy rodičovských dovedností, plánování rodičovství,
podpůrné skupiny v různých rodičovských situacích
(např. náhradní rodiče).
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SÍLA RODINY
Priorita: Podpora budování rodinných vazeb, včetně mezigeneračních
Město chce zvýšit mezigenerační soudržnost, posílit rodinné vazby i vazby k městu Ostravě,
jakožto dobrému místu pro život všech generací.
Smyslem této priority je podpořit budování dobrých vztahů mezi všemi generacemi obyvatel města.
Podporovat život rodiny v jejím přirozeném prostředí a to i v situaci, kdy se někteří její členové
neobejdou bez pomoci druhých.
Opatření: Podpora mezigeneračního soužití

Opatření zahrnuje aktivity podporující mobilitu rodin v rámci města, možnosti domácí péče o rodinné
příslušníky, kteří se neobejdou bez pomoci druhých, včetně poradenství, a realizaci společenských,
kulturních nebo volnočasových aktivit propojujících generace.
např. sportovní utkání, turnaje a festivaly pro více
generací, komentované prohlídky,
 podpora
dobrovolnických
aktivit
posilujících
mezigenerační vazby osob, které nežijí v rodině a jsou
tak vyloučeny z prožívání klasických rodinných vazeb.


Příklady prorodinných aktivit,
které jsou již realizovány a naplňují
toto opatření

Opatření: Podpora rodinné soudržnosti

Opatření zahrnuje společenské, volnočasové, kulturní nebo osvětové aktivity podporující aktivizaci
rodiny jako celku, posílení vzájemných rodinných vazeb a významu jednotlivých rodinných rolí.
Aktivity, které naplňují opatření:

I. Den pro rodinu – akce pořádaná městem
J. Propagace rodinné politiky města na akcích pořádaných jinými subjekty

Aktivita I.
Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont

Den pro rodinu – akce pořádaná městem
Cílem akce je informovat občany Ostravy o aktivitách
města v oblasti rodinné politiky a propagovat další
subjekty podporující rodiny na území města.
 vyjednání partnera ke spoluorganizaci akce,
 vypracování harmonogramu akce,
 oslovení potenciálních partnerů akce (NNO, školy
a školská
zařízení)
–
nabídka
mimoškolních
a volnočasových aktivit pro rodiny – např. ZOO,
knihovny, volnočasové spolky, sportovní kluby,
zájmové sdružení, kluby seniorů, kulturní organizace
apod.,
 vytvoření dotazníku ke zjišťování potřeb a názorů rodin
ve vztahu k rodinné politice města,
 organizace a realizace akce,
 evaluace dopadů.
SMO
koordinátor a další zaměstnanci SMO
spoluorganizátor
spolupracující NNO a ostatní partneři
6–9/2019

16/23

Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

Aktivita J.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

cca 500 000,– Kč
SMO
 1 uskutečněná akce za účasti veřejnosti (1 000 osob),
 propagace koncepce RP a jejích aktivit mezi občany
města,
 odevzdání 100 vyplněných dotazníků (1 dotazník
= 1 rodina).

Propagace rodinné politiky města na akcích
pořádaných jinými subjekty
Cílem aktivity je informovat občany Ostravy o rodinné
politice města, koncepci RP a jejích aktivitách.
Propagátoři RP se budou účastnit prorodinných aktivit
realizovaných na území města a prezentovat zde rodinnou
politiku.
U příjemců dotací v oblasti RP bude jednou z podmínek
poskytnutí dotace umožnit propagaci RP na akci,
která byla dotací podpořena.
 úprava dotačních podmínek/smlouvy o poskytnutí
dotace,
 zajištění podmínek propagace (stánek RP, propagační
předměty města apod.),
 účast
zaměstnance SMO, magistrátu, případně
pověřených osob ÚMOb, na jednotlivých akcích.
SMO
koordinátor, zaměstnanci SMO
spolupracující NNO a ostatní partneři (příjemci dotace)
průběžně v roce 2019
–
–
 účast zaměstnance SMO na akcích podpořených
dotačním titulem v oblasti RP (min. 50%),
 propagace koncepce RP a jejich aktivit mezi občany
města.

prorodinné aktivity pro zábavu – např. festivaly
k oslavě rodiny, náhradního rodičovství, vítání
občánků, společné sázení stromků,
 prorodinné aktivity vzdělávací – např. mediace,
podpůrné skupiny náhradních rodičů, rodičovské
konzultace.


Příklady prorodinných aktivit,
které jsou již realizovány a naplňují
toto opatření
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SVOBODNÁ VOLBA
Priorita: Podpora svobodné volby rodiny
Město bude vytvářet podmínky pro svobodnou volbu místa pro život rodin na svém území, volbu
velikosti rodiny, včetně možnosti vícegeneračního soužití, volbu způsobu péče o děti a jejich
vzdělávání, podporovat možnosti sladění profesního života rodičů a potřeb rodiny.
Opatření: Podpora harmonizace pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů zřizovaných
městem i u dalších zaměstnavatelů působících ve městě

Opatření zahrnuje aktivity podporující úpravu podmínek zaměstnavatelů v souladu s potřebami rodin,
jejíž členové vyžadují péči jiné osoby. Také opatření umožňující upravit provoz služeb pro zajištění
péče o potřebné členy rodiny v době, kdy jsou jejich pečující příbuzní v zaměstnání.
Aktivity, které naplňují opatření:

K. Sdílení zkušeností z jiných měst
L. Monitoring možností a realizace flexibilních pracovních úvazků zaměstnanců městských institucí
a organizací

Aktivita K.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

Sdílení zkušeností z jiných měst
Cílem aktivity je přenos dobré praxe a načerpání
zkušeností ve městech nebo krajích, které již svou
koncepci rodinné politiky prosazují.
Jedná se zejména o navázání spolupráce v rámci
partnerství měst Ostrava, Brno, Plzeň, zapojení
koordinátora do pracovní skupiny v rámci projektu
Krajská rodinná politika (MPSV ČR). Dále pak setkávání
koordinátora s kolegy z měst, kde již koncepci rodinné
politiky realizují (např. Olomouc), a jeho účast na akcích
pořádaných k tématu rodinné politiky (odborné vzdělávací
akce, workshopy, kulaté stoly, konference apod.),
případně pořádání těchto akcí.
 zapojení koordinátora do projektových aktivit MSK,
MPSV ČR,
 zapojení koordinátora do partnerské spolupráce měst
Brna, Plzně a Ostravy v sociální oblasti formou účasti
koordinátora na setkáváních a stáže koordinátora
v partnerských městech,
 uspořádání setkání k tématu rodinné politiky,
 účast koordinátora na akcích k tématu rodinné politiky
na místní, krajské a celostátní úrovni.
SMO
koordinátor
partnerské subjekty
2019–2022
60 000,– Kč
SMO


účast koordinátora na minimálně 3 akcích ročně.
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Aktivita L.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

Příklady prorodinných aktivit,
které jsou již realizovány a naplňují
toto opatření

Monitoring možností a realizace flexibilních
pracovních úvazků zaměstnanců městských
institucí a organizací
Cílem aktivity je zjistit, jaká je aktuální nabídka možností
slaďování pracovního a rodinného života u SMO jako
zaměstnavatele a městských organizací.
Dále pak navrhnout a začít realizovat další opatření
směřující k větší flexibilitě fondu pracovní doby
u zaměstnanců s malými dětmi nebo pečujících o své
nemohoucí blízké tak, aby tyto dvě jejich role byly
v souladu a přínosem pro zaměstnavatele i zaměstnance.
Na základě zkušeností získaných při realizaci této aktivity
budou motivováni ostatní zaměstnavatelé působící
ve městě k zavádění obdobných opatření.
 zmapování současných možností u městských institucí
a organizací,
 vyhodnocení aktuálního stavu,
 navržení dalších možností, úprav současného stavu,
 pilotní ověření navržených opatření u SMO,
 zavedení navržených opatření do praxe,
 motivace
a podpora ostatních zaměstnavatelů
k zavádění
opatření
k harmonizaci
pracovního
a rodinného života.
SMO
koordinátor
pověřené osoby
2019–2022
–
–
 zpracovaná analýza aktuálního stavu včetně návrhu
opatření (2019),
 pilotně otestováno u magistrátu, ÚMOb (2019–2020),
 zavedení navržených opatření do praxe min. u 50 %
městských institucí a organizací (2021–2022).

Např. pobytové a příměstské tábory, provoz školních
klubů nebo družin o prázdninách.
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ZDROJE
Priorita: Vytváření podmínek a finančních zdrojů pro podporu života rodin
Město bude podporovat subjekty vytvářející v Ostravě podmínky pro kvalitní život rodin. Prioritou je
rozvíjet město, do kterého lidé rádi přicházejí a zůstávají v něm.
Smyslem této priority je zvýšit dostupnost veřejných institucí a služeb, usnadnit a zjednodušit rodinám
život ve městě, podpořit realizaci prorodinných aktivit v Ostravě.
Opatření: Zavedení systému zvýhodnění rodin

Opatření zahrnuje zavedení systému umožňujícího rodinám úspory při využívání veřejných služeb
a při kulturních a volnočasových aktivitách.
Aktivity, které naplňují opatření:

M. Zmapování současného stavu a příprava návrhů řešení

Aktivita M.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy
Příklady prorodinných aktivit,
které jsou již realizovány a naplňují
tuto aktivitu

Zmapování současného stavu a příprava
návrhů řešení
Cílem aktivity je zmapovat současnou situaci v oblasti
zvýhodnění pro rodiny, ale i načerpat zkušenosti z jiných
měst a obcí. Následně projednat možnosti změn
s městskými institucemi a organizacemi a navrhnout
opatření, která by přinesla rodinám úspory např.
při cestování MHD, na poplatcích odváděných městu,
při využívání služeb v oblasti volného času, kultury,
sportu aj.
 analýza současného stavu a možností,
 sdílení zkušeností z jiných měst,
 schůzky s vedením městských institucí a organizací,
 vytvoření návrhů možných řešení.
SMO
koordinátor a další zaměstnanci SMO
partnerské subjekty
2019
–
–
 analýza současného stavu,
 návrh opatření.
Např. rodinné vstupné, skupinové jízdné MHD.
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Opatření: Ekonomická podpora prorodinných aktivit a opatření

Opatření zahrnuje vytvoření finančních nástrojů k podpoře prorodinných aktivit.
Aktivity, které naplňují opatření:

N. Účelové dotace v oblasti rodinné politiky z rozpočtu SMO
O. Minigranty městských obvodů v oblasti rodinné politiky

Aktivita N.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy
Příklady prorodinných aktivit,
které jsou již realizovány a naplňují
tuto aktivitu

Aktivita O.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity

Účelové dotace v oblasti rodinné politiky
z rozpočtu SMO
Cílem aktivity je propagace již vytvořeného dotačního
titulu v oblasti rodinné politiky tak, aby bylo podpořeno
více subjektů, které se podílejí na prorodinných aktivitách
na území města.
Dále bude aktivita směřována k provedení revize
dotačního titulu a následné aktualizaci podmínek na rok
2020 i s možností navýšení objemu finančních prostředků
v dalších letech.
 propagace dotačního titulu,
 revize a aktualizace podmínek pro rok 2020,
 navýšení objemu peněžních prostředků pro rok 2020,
 rozšíření nabídky ze strany SMO o nefinanční
spoluúčast, tj. poskytnutí technicko-provozní podpory.
SMO, magistrát, SVZ
koordinátor
Komise pro rodinnou politiku
2019
–
–
 aktualizované podmínky dotačního titulu v oblasti
rodinné politiky na rok 2020,
 navýšení objemu finančních prostředků dotačního titulu
pro rok 2020.


Účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
v oblasti rodinné politiky.

Minigranty městských
rodinné politiky

obvodů

v oblasti

Cílem aktivity je vytvoření funkčního finančního nástroje
na úrovni městských obvodů, kterým budou podporovány
menší prorodinné aktivity na území města z rozpočtu
SMO (např. formou transferů) s možnou finanční
spoluúčastí MOb.
V prvním roce se bude jednat převážně o vyjednání
podmínek způsobu financování a poskytnutí minigrantů
v jednotlivých městských obvodech a jejich příprava
na rok 2020.
 příprava
a vyjednávání možností poskytnutí
minigrantů:
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Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

- schůzky se zástupci městských obvodů a SMO
k vyjednání a nastavení podmínek poskytnutí
minigrantů,
- příprava podmínek poskytnutí minigrantů na rok
2020.
SMO
koordinátor
2019
–
–


vytvořené podmínky minigrantů na rok 2020.

Opatření: Město přátelské rodině

Opatření zahrnuje aktivity podporující vytváření příznivého prostředí, technických a provozních
podmínek usnadňujících ostravským rodinám život.
Aktivity, které naplňují opatření:

P. Zmapování současného stavu a příprava návrhů řešení

Aktivita P.

Charakteristika aktivity

Kroky k naplnění aktivity
Předpokládaní realizátoři a partneři
aktivity
Časový horizont
Předpokládané finanční náklady
Finanční zdroje
Hodnoticí ukazatele
Předpokládané výstupy

Zmapování současného stavu a příprava
návrhů řešení
Cílem aktivity je zmapovat a následně vyhodnotit
současný stav technických a provozních podmínek
na magistrátu a jednotlivých ÚMOb ve vztahu k rodinám.
Načerpat zkušenosti z jiných měst a obcí a projednat
možnosti změn s úřady.
Na základě těchto zjištění pak vytvořit návrhy řešení,
která budou podporovat příznivé prostředí na úřadech.
 analýza současného stavu a možností,
 sdílení zkušeností z jiných měst,
 schůzky s vedením ÚMOb,
 vytvoření návrhů možných řešení.
SMO
koordinátor
2019
–
–
 analýza současného stavu,
 návrhy řešení.
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2. Seznam zkratek
Městské instituce a organizace jsou magistrát, úřady městských obvodů, příspěvkové organizace,

obchodní společnosti a obecně prospěšné společnosti města, podrobně viz http://www.ostrava.cz/cs/omeste/organizace-a-instituce/mestske-organizace.
MOb
MPSV ČR
MSK
NNO
OSR
PS
RP
SMO
SVZ
ÚMOb

městský obvod statutárního města Ostravy
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Moravskoslezský kraj
nestátní neziskové organizace
SMO, magistrát, odbor strategického rozvoje
Pracovní skupina pro tvorbu a realizaci rodinné politiky statutárního města Ostravy
rodinná politika statutárního města Ostravy,
statutární město Ostrava,
SMO, magistrát, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
úřad městského obvodu.
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