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Úvod
Akční plán rodinné politiky pro všechny generace je klíčovým dokumentem k naplňování cílů, které
jsou vymezeny ve strategickém dokumentu Jihomoravského kraje pro oblast rodinné a seniorské
politiky Koncepci rodinné politiky pro všechny generace na období 2020-2030. Smyslem rodinné a
seniorské politiky je vytvářet vhodné podmínky pro rodiny ve všech životních fázích, aniž by bylo
zasahováno do jejich samostatnosti a svobodné volby při naplňování svých životních strategií.
Hodnota rodinné politiky
Jihomoravský kraj považuje rodinu za významnou hodnotu pro stabilitu a další rozvoj regionu.
Vize rodinné politiky
Jihomoravský kraj – region s nejlepším prostředím pro rodiny ve všech životních fázích, který
zohledňuje potřeby obyvatel měst i venkovských obcí.
Hlavní cíle rodinné politiky
1. podpořit rodinu ve výkonu přirozených funkcí ve městě i na venkově,
2. vytvořit prostředí podporující vznik nových rodin a stabilních partnerských vztahů,
3. oceňovat přínos rodiny pro společnost a posilovat hodnotu rodiny,
4. zvýšit kvalitu rodinného života i ve stáří,
5. umožnit členům rodiny svobodně realizovat vlastní životní strategie bez ohledu na věk a
pohlaví.
Akční plány pro jednotlivé roky zahrnují konkrétní aktivity průřezových témat týkajících se různých
oblastí života rodin a seniorů (občanská vybavenost, veřejný prostor, služby pro rodiny, mezilidské
vztahy, slučitelnost osobního, rodinného a pracovního života atd.). U všech vymezených aktivit je
současně stanoven i finanční plán pro daný kalendářní rok, věcná příslušnost odborů krajského úřadu
a indikátory pro monitoring plnění.
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Priority a opatření akčního plánu pro rok 2022
Priorita 1: Materiálně-technické podmínky
SC1: Vytvořit a rozvinout materiálně-technické podmínky, dostupnou a bezpečnou infrastrukturu
(age friendly) a veřejný prostor pro rodiny ve všech životních fázích, který bude bezpečný, prostupný a inkluzivní.
Zdůvodnění/cíl:
Cílem priority je nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci, které prospívají soudržnosti
rodiny a současně respektují její autonomii. Krajská podpora výrazně rozšiřuje státem doporučovaná
opatření na podporu rodiny a dotýká se jednotlivých životních fází rodiny. Podpora rodiny nepomáhá
jen ke zvládání nároků kladených na život v rodině, ale pomáhá vytvářet i hodnoty, z nichž čerpá celá
společnost.
Cíl bude naplňován prostřednictvím finanční podpory neziskových prorodinných organizací a obcí,
nepřímé finanční podpory v podobě slev pro rodiny a seniory, dotací do infrastruktury zohledňující
potřeby členů rodin v závislosti na jednotlivých životních fázích, směřování dotační podpory do oblasti
vzdělávacích programů pro rodiny, podpory bydlení aj.
Zaměření podpory:
Podpora je určena subjektům s působností v Jihomoravském kraji, které pracují na realizaci cílů rodinné a seniorské politiky.
1.1. Opatření v oblasti materiální pomoci
1.1.1. Slevy pro rodiny a seniory
aktivita
Realizace slevového systému Rodinné pasy pro rodiny
s dětmi
Příprava veřejné zakázky na realizaci projektu Rodinné
pasy na období 2023-2025
Podpora slevového systému Senior Pas pro osoby starší
55 let věku

odpovědný
odbor

předpokládaná
částka (Kč)

zdroj financování
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV

OSV

4 400 tis.

OSV

200 tis.

OSV

indiv. dotace
dle rozhodnutí
RJMK/ZJMK

rozpočet
OSV

odpovědný
odbor

předpokládaná
částka (Kč)

zdroj financování

OSV

5 000 tis.

rozpočet
JMK

indikátor výstupu
Počet držitelů Rodinných pasů
Počet držitelů Senior pasů

1.1.2. Dotační programy v oblasti rodinné a seniorské politiky
aktivita
Vyhlášení a administrace dotačního programu Podpora
služeb pro rodiny poskytovaných NNO
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Vyhlášení a administrace dotačního programu Podpora roOSV
3 000 tis.
dinné a seniorské politiky na úrovni obcí
Vyhlášení a administrace dotačního programu Podpora
OSV
1 500 tis.
služeb pro pečující osoby
indikátor výstupu
Vyhlášení dotačních programů pro obce i NNO na podporu prorodinných a proseniorských
aktivit

rozpočet
JMK
rozpočet
JMK

1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury
1.2.1. Veřejný prostor pro všechny skupiny obyvatel
odpovědný
odbor

aktivita

předpokládaná
částka (Kč)

zdroj financování

1 600 tis.

rozpočet OD

12 000 tis.

rozpočet
ORR

3 500 tis.

rozpočet
ORR

odpovědný
odbor

předpokládaná
částka (Kč)

zdroj financování

OSV

Část alokace
1.1.2.

rozpočet
OSV

Podpora bezpečnosti na ulicích a silnicích v rámci projektu
OD
BESIP
Podpora zadržování vody v krajině (např. výsadba zeleně,
budování a obnova malých vodních ploch, mokřadů a tůní, ORR
revitalizace malých vodních toků atd.)
Podpora úpravy veřejných ploch tak, aby mohly sloužit
rekreaci a odpočinku všech generací (např. více zeleně v
ORR
obcích a městech, podpora následné péče o vysazenou
veřejnou zeleň)
indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit

1.2.2. Rozvoj specifické infrastruktury pro rodiny a seniory
aktivita
Podpora vzniku a rozvoje tzv. Family Pointů (veřejný
prostor pro nakrmení, přebalení a odpočinek dětí)
z dotačních programů rodinné politiky
Metodická podpora Family Pointů ve spolupráci s Centrem
pro rodinu a sociální péči v Brně
Zajištění chodu Family Pointu na KrÚ JMK
Uspořádání sbírky na krajském úřadě pro Family Pointy
Podpora vzniku a rozvoje mezigeneračních a seniorských
kontaktních center z dotačních programů rodinné politiky
Metodická podpora Senior Pointů ve spolupráci se
Společně, o.p.s.

OSV
OSV, OKŘ
OSV
OSV

OSV

indikátor výstupu
Celkový počet Family Pointů
Celkový počet mezigeneračních a seniorských kontaktních center
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Indiv. dotace
dle rozhodnutí
RJMK/ZJMK
0
0
Část alokace
1.1.2.
indiv. dotace
dle rozhodnutí
RJMK/ZJMK

rozpočet
OSV
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV

1.2.3. Rozvoj hřišť pro všechny věkové skupiny
odpovědný
odbor

aktivita

Podpora zajištění vybavení hřišť pro všechny věkové
skupiny v rámci DP Podpora rodinné a seniorské politiky OSV
na úrovni obcí
indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit

předpokládaná
částka (Kč)

zdroj financování

Část
1.1.2.

Rozpočet
OSV

alokace

1.2.4. Podpora přívětivé veřejné dopravy pro rodiny s dětmi a seniory
odpovědný
odbor

aktivita

Navýšit počet nízkopodlažních vozidel veřejné dopravy

OD

Zařadit podmínku bezbariérového přístupu při nákupu
všech nových hromadných dopravních prostředků

OD

Podpora rozvoje rodinných cest za turistikou a na výlety

OD

předpokládaná
částka (Kč)
alokace z částky
2 272 600 tis. +
částka na pořízení nových železničních elektrických jednotek 4 828 554
tis.
alokace z částky
2 272 600 tis. +
částka na pořízení nových železničních elektrických jednotek 4 828 554
tis.
alokace z částky
2 272 600 tis.

zdroj financování

rozpočet OD

rozpočet OD

rozpočet OD

indikátor výstupu
Podíl nízkopodlažních vozidel v regionální dotované veřejné dopravě (v %)
Počet podpořených projektů/aktivit

1.2.5. Dopravní obslužnost okrajových částí JMK
odpovědný
odbor

aktivita
Zajistit návaznost spojů veřejné dopravy

OD

Zajistit dostatek spojů veřejné dopravy za účelem cest do
OD
práce a do školy
indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit
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předpokládaná
částka (Kč)
alokace z částky
2 272 600 tis.
alokace z částky
2 272 600 tis.

zdroj financování
rozpočet OD
rozpočet OD

1.2.6. Rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy
aktivita
DP Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JMK
2021 (součástí DP je i oprava, zajištění doprovodné
infrastruktury)
“Projekt Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1”
Podpora obnov značení cyklostezek a cyklotras formou ID
(cyklistické dopravní značení, značení tematických
cyklotras)
Podpořit bezpečnost cyklistů na silnicích i cyklostezkách
v rámci
DP Podpora čistoty cyklistických komunikací a úpravy
běžeckých lyžařských tratí v JMK 2021 (součástí je mimo
jiné údržbou cyklostezek, singltrailů a běžeckých
lyžařských tratí)
Podpora rozvoje cyklobusů a cyklovlaků

odpovědný
odbor

předpokládaná
částka (Kč)

zdroj financování
rozpočet
ORR
+
mimo rozpočet ORR

ORR

10 000 tis.
22 500 tis.

ORR

1 000 tis.

rozpočet
ORR

ORR

3 000 tis.

Rozpočet
ORR

OD

alokace z částky
2 272 600 tis.

Rozpočet
OD

indikátor výstupu
Počet kilometrů cyklostezek a cyklotras v JMK v rámci podpořených projektů JMK

1.2.7. Podpora rozvoje bydlení pro mladé páry a rodiny, podpora komunitního a vícegeneračního
bydlení
odpovědný
odbor

aktivita

DP Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení –
ORR
částečně pro osoby v tíživé situaci
indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit

předpokládaná
částka (Kč)

zdroj financování

7 500 tis.

Rozpočet
ORR

Priorita 2: Sladění osobního, rodinného a profesního života
SC2: Umožnit sladění osobního, rodinného a profesního života při zachování principu svobodné volby
osobních životních rozhodnutí.
Zdůvodnění/cíl:
Cílem podpory je umožnit sladění osobního, rodinného a profesního života při zachování principu
svobodné volby osobních rozhodnutí ve všech životních fázích. Smyslem je podporovat lidi k volbě
takových životních strategií, které jsou spojeny s rozhodnutím pro profesní a rodinný život, motivovat
zaměstnavatele/OSVČ k vytváření vhodných podmínek zohledňujících zájmy a potřeby zaměstnanců
pro sladění rodinného a profesního života, ocenění pozitivního vlivu rodinného života na výkon zaměstnance a zaměstnankyně a podporovat zaměstnavatele, pracovníky a pracovnice v oblasti aktivit
age managementu. V neposlední řadě je cílem upozornit na problematiku potřeb sendvičové generace, tj. osob souběžně pečujících o děti a (pra)rodiče a nastavit podporu při této činnosti.
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Priorita zahrnuje podporu zaměstnavatelů/OSVČ, nestátních neziskových organizací a vzdělávacích
institucí a prostřednictvím těchto aktérů i podporu zaměstnanců a zaměstnankyň s cílem vytvoření
podmínek pro rovnováhu profesního – osobního a rodinného života podle svobodné volby jednotlivců
a rodin. Jednotlivá opatření chtějí mj. podpořit pohled na rodinu a profesní sféru jako rovnocenné
zdroje společenské prosperity.
Cíl je naplňován zejména prostřednictvím podpory realizací auditů, soutěží a seminářů za účelem
zavádění flexibilních pracovních úvazků a alternativních forem zaměstnání, aktivit motivujících k sebevzdělávání, ke schopnosti sebeprezentace na trhu práce, které umožňují opětovný návrat na trh
práce, zavádění a rozvoj inovativních forem péče o děti, seniory a dlouhodobě nemocné.
Zaměření podpory:
Zaměstnavatelé/OSVČ, zaměstnanci, nestátní neziskové organizace.

2.1. Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů
2.1.1. Motivace a podpora zaměstnavatelů/OSVČ k tvorbě příznivého prostředí pro sladění osobního,
rodinného a profesního života zaměstnanců
odpovědný
odbor

předpokládaná
částka (Kč)

zdroj financování

OSV

indiv. dotace dle
rozhodnutí
RJMK/ZJMK

rozpočet
OSV

OSV

indiv. dotace dle
rozhodnutí
RJMK/ZJMK

rozpočet
OSV

odpovědný
odbor

předpokládaná
částka (Kč)

zdroj financování

Podpora osvětových aktivit a vzdělávání zaměstnavatelů
za účelem vytváření flexibilních pracovních úvazků v
rámci DP Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO

OSV

Část alokace
1.1.2.

rozpočet
OSV

Podpora Soutěže společnost přátelská rodině

OSV

Viz 2.1.1

rozpočet
OSV

Pracovní setkání zástupců KrÚ (ORR, OŠ, radní za VVI)
se zástupci ÚP, hosp. komor, Agentury Czechinvest a JIC.

ORR, projekt zajištění
činnosti
RSK JMK IV

-

mimo rozpočet JMK

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost v rámci
Regionální stálé konference pro území Jihomoravského
kraje.

ORR, projekt zajištění
činnosti
RSK JM

-

mimo rozpočet JMK

aktivita

Podpora soutěže Společnost přátelská rodině
Podpora zaměstnavatelů při vytváření
pracovního prostředí s ohledem na věk.

příznivého

indikátor výstupu
Počet podpořených/realizovaných projektů/aktivit

2.1.2. Podpora flexibilních forem zaměstnávání
aktivita

indikátor výstupu
Počet podpořených/realizovaných projektů/aktivit

8

2.1.3. Podpora age managementu
odpovědný
odbor

předpokládaná
částka (Kč)

zdroj financování

0

-

-

-

odpovědný
odbor

předpokládaná
částka (Kč)

zdroj financování

Podpora rozvoje kompetencí a sebevědomí pro trh práce v
oblasti inovačního podnikání.

ORR

-

Poskytování bezplatného kariérového poradenství pro veřejnost

ORR – činnost JCMM,
z.s.p.o.

-

Propagace možností a vhodných způsobů zaměstnávání
rizikových skupin (občanů jiných zemí) pro zaměstnavatele

ORR projekt SKILL
Centrum
pro cizince
v JMK

40 000 tis.

aktivita

Osvěta s cílem bourání věkových stereotypů na KrÚ JMK,
zdůraznění priority zdraví v pracovním i v osobním životě
OKŘ
a podpory aktivního stárnutí (respektive aktivního přístupu
k životu)
Realizace projektu Zavádění Age managementu a
konceptu pracovní schopnosti do praxe dvou organizací OSV
sociálních služeb (hrazeno z rozpočtu 2021)
indikátor výstupu
Počet podpořených/realizovaných projektů/aktivit
2.1.4. Odbourávání předsudků v oblasti zaměstnávání
aktivita

mimo rozpočet JMK
JMK – členský příspěvek na činnost JCMM

OPZ/rozpočet JMK %

indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit
Počet uskutečněných konzultací zdarma ročně

2.1.5. Podpora posilování společenské odpovědnosti
odpovědný
odbor

aktivita

ÚŘK ve
spolupráci
Konference společenské odpovědnosti
s dalšími
odbory
indikátor výstupu
Počet realizovaných/podpořených projektů/aktivit
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předpokládaná částka
(Kč)
100 tis.

zdroj financování
rozpočet
OKŘ

2.2. Opatření v oblasti podpory zaměstnanců

2.2.1. Podpora služeb péče o děti v době prázdnin
předpokládaná částka
(Kč)

odpovědný
odbor

aktivita

Podpora táborových základem a kluboven v rámci DP
Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních OŠ
zájmových aktivit dětí a mládeže
Zajištění konání letních táborů pro děti z rodin, které jsou
ohroženy sociální exkluzí v důsledku tíživé finanční situ- OSV
ace.
indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit

zdroj financování

5 000 tis.

rozpočet OŠ

400 tis.

rozpočet
OSV

2.2.2. Podpora služeb péče o děti v průběhu školního roku
předpokládaná částka
(Kč)

odpovědný
odbor

aktivita
Metodická podpora vzniku a provozu služeb péče o děti
(mateřské školy, firemní školky, dětské skupiny, lesní
školky aj.)
Metodická podpora školních družin a klubů
Podpora školních družin v rámci dotačního programu
Podpora rozvoje venkova JMK 2022

zdroj financování

OŠ, OSV

0

-

OŠ

0
50 000 tis.
Z toho DT1 cca
23 000 tis. Kč

-

ORR

rozpočet
ORR

Spolupráce s MPSV při zajištění metodických porad pro
zřizovatele dětských skupin a mikro jeslí, případně na
OSV
0
dalších aktivitách projektu Podpora implementace
dětských skupin.
indikátor výstupu
Realizace metodické podpory v oblasti služeb péče o děti v průběhu školního roku
Počet podpořených projektů

2.2.3. Podpora vzdělávacích programů v oblasti slaďování osobního, rodinného a pracovního života
odpovědný
odbor

aktivita
V daném období se nerealizuje

indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit
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předpokládaná částka
(Kč)

zdroj financování

2.3. Prorodinná opatření na krajském úřadě a v příspěvkových organizacích Jihomoravského
kraje
2.3.1. Zavádění prorodinných opatření na Krajském úřadě JMK
předpokládaná částka
(Kč)

odpovědný
odbor

aktivita
Provozovat firemní mateřskou školu
Umožnit flexibilní formy zaměstnání, mimo jiné i s ohledem
na sladění zaměstnání a distanční výuky dětí a
protiepidemických opatření
Zajistit příměstské tábory pro děti zaměstnanců ve
spolupráci se SVČ Lužánky
Zajistit příměstské tábory pro děti zaměstnanců ve
spolupráci se SEV Hlídka
Vzdělávání a setkávání rodičů na mateřské a rodičovské
dovolené

OKŘ

Organizovat Den radosti pro rodiny zaměstnanců

zdroj financování

OKŘ

nelze specifikovat

rozpočet
JMK

OSV

100 tis.

rozpočet
OSV

ÚŘK

0

-

OKŘ, ÚŘK

10 tis.

OKŘ, ÚŘK

150 tis.

Vzdělávací kurzy pro rodiče čerpající rodičovskou
OKŘ
dovolenou před návratem do pracovního poměru
indikátor výstupu
Spokojenost zaměstnanců KrÚ JMK s prorodinnými opatřeními
Počet účastníků u akcí pro zaměstnance a jejich rodiny (ÚŘK)
Provoz firemní mateřské školy JMK

5 tis.

rozpočet
OKŘ
rozpočet
OKŘ
sociální fond

2.3.2. Zavádění prorodinných opatření v příspěvkových organizacích JMK
předpokládaná částka
(Kč)

odpovědný
odbor

aktivita

OSV,
OKPP, OZ,
OD
indikátor výstupu

Podporovat sdílení dobré praxe v zavádění prorodinných
opatřeních (např. na poradách).

0

zdroj financování
-

Počet osvětových projektů/aktivit

Priorita 3: Stabilita rodiny a mezigeneračních vztahů
SC3: Podpořit autonomii rodin založených na stabilních, celoživotních a mezigeneračních vztazích
včetně neformální péče.
Zdůvodnění/cíl:
Cílem je ocenění významu stabilních rodin a vytvoření podmínek pro výkon jejich přirozených funkcí
s ohledem na zachování její vlastní autonomie. Podporou rozvoje rodičovských, partnerských a mezigeneračních vztahů přispět ke stabilitě rodin.
Zaměření podpory:
Nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace kraje, církve a její organizace.
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3.1. Opatření v oblasti aktivit podporujících rodinné vztahy, partnerské a rodičovské kompetence

3.1.1. Podpora organizací s prorodinnými aktivitami
odpovědný
odbor

aktivita
Podpora vzdělávání v partnerských kompetencích pro
stabilní život budoucího rodičovského páru

OSV

Podpora programů příprav na manželství a rodičovství

OSV

Podpora seminářů a podpůrných programů pro začínající
rodiče

OSV

Podpora osvětově-vzdělávacích programů pro rodiny

OSV

Podpora aktivit pro rodiče na mateřské či rodičovské
dovolené

OSV

Podpora služeb pro ovdovělé rodiny

OSV

předpokládaná částka
(Kč)
Část alokace
1.1.2.
Část alokace
1.1.2.
Část alokace
1.1.2.
Část alokace
1.1.2.
Část alokace
1.1.2.
indiv. dotace
dle rozhodnutí
RJMK/ZJMK

zdroj financování
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV

indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit
3.1.2. Podpora manželského a rodinného poradenství

Navázat
spolupráci
a rodinných poraden

s organizacemi

předpokládaná částka
(Kč)

odpovědný
odbor

aktivita
manželských

OSV

0

zdroj financování
rozpočet
OSV

indikátor výstupu
Počet realizovaných projektů/aktivit
3.1.3. Příprava žáků a studentů k partnerství a aktivnímu rodičovství
odpovědný
odbor

aktivita
Podpora pilotního projektu vzdělávání žáků a studentů
k partnerství a rodičovství.

OSV

předpokládaná částka
(Kč)
indiv.
dotace
dle rozhodnutí
RJMK/ZJMK

indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit v oblasti přípravy žáků a studentů k partnerství
a aktivnímu rodičovství
Vytvoření metodiky pro vzdělávací programy
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zdroj financování
rozpočet
OSV

3.1.4. Podpora profesionalizace a kvality služeb pro rodinu
předpokládaná částka
(Kč)

odpovědný
odbor

aktivita

Podpora setkávání členů spolků poskytujících služby pro
rodiny a výměny dobré praxe ve spolupráci se síťovými OSV
organizacemi (včetně on-line formy)
indikátor výstupu
Počet realizovaných projektů/aktivit

0

zdroj financování
-

3.1.5. Podpora přínosu a hodnoty rodiny v dnešní společnosti
odpovědný
odbor

aktivita
Zapojení se do Týdne pro rodinu 2022

OSV

Podpora Festivalu rodiny

OSV

Podpora svátku seniorů v rámci projektu Senior pas

OSV

Propagace Národního týdne manželství

předpokládaná částka
(Kč)
10 tis.
indiv. dotace
dle rozhodnutí
RJMK/ZJMK
Část alokace
1.1.1.
0

OSV
indikátor výstupu
Počet kampaní podporující přínos a hodnoty rodiny, do kterých se JMK zapojil

zdroj financování
rozpočet OSV
rozpočet OSV
rozpočet OSV
rozpočet OSV

3.2. Opatření na podporu zdravého a aktivního životního stylu rodiny
3.2.1. Podpora volnočasových aktivit pro rodiny
odpovědný
odbor

aktivita

předpokládaná částka
(Kč)

zdroj financování

Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních
center v Jihomoravském kraji

ORR

2 100 tis.

rozpočet
ORR

Podpora v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v
oblasti kultury a památkové péče

OKPP

9 000 tis.

rozpočet
OKPP

indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit

3.2.2. Podpora činnosti center volného času, sportovních klubů, škol a dalších organizací realizujících volnočasové aktivity
předpokláodpovědný
zdroj finanaktivita
daná částka
odbor
cování
(Kč)
Podpora v rámci dotačního programu Rozvoj materiálně
5 000 tis.
rozpočet OŠ
technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a OŠ
mládeže
Podpora v rámci dotačního programu Podpora sportu v
OŠ
29 000 tis.
rozpočet OŠ
Jihomoravském kraji
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indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit
3.2.3. Podpora primární prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování)
předpokládaná částka
(Kč)

odpovědný
odbor

aktivita
Podpora preventivních programů ve školách směřujících
k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické
primární prevence rizikového chování v rámci DP
Preventivní programy škol
Podpora certifikovaných programů nestátních neziskových
organizací se zaměřením na prevenci rizikového chování
dětí a mládeže ve školství, prevenci drogových závislostí
v rámci DP Dotační program pro oblast protidrogových
aktivit
Podpora preventivních aktivit obcí zaměřených na
kyberkriminalitu a projekty zaměřené na rizikové skupiny
dětí a mládeže a oběti trestné činnosti v rámci DP pro
oblast prevence kriminality.
Spolupráce při realizaci projektu Bezpečně v kyberprostoru
(realizováno Policií ČR)

zdroj financování

OŠ

2 500 tis.

rozpočet OŠ

OŠ

9 000 tis.

rozpočet OŠ

OŠ

1 000 tis.

rozpočet OŠ

ÚŘK

50 tis.

rozpočet OKŘ

60 tis.

rozpočet OKŘ

60 tis.

rozpočet OKŘ

-

-

Podpora projektu Asociace krajů ČR „Kraje pro bezpečný
ÚŘK, OKŘ
internet“
Spolupráce při realizaci projektu Proč říci NE cigaretám (ve
spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a statutárním ÚŘK
městem Brnem)
Realizace projektu Sítě pro rodinu Prevence rizikových
OSV
jevů v rodinách (hrazeno z rozpočtu OSV 2021)
indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit
3.2.4. Projekty podporující zdravý životní styl
odpovědný
odbor

aktivita
Aktivity Projektu Zdravý kraj a místní agenda 21 na období
2020-2025
Kampaň "#KrajBezPlastu"

předpokládaná částka
(Kč)

zdroj financování

ÚŘK

699 tis.

rozpočet OKŘ

ÚŘK

150 tis.

rozpočet OKŘ

Aktivity na podporu prevence vycházející z koncepce
zdravotnictví JMK

OZ

část alokace
z 3 000 tis. Kč

rozpočet OZ

Konference Zdraví nás baví

OŠ

40 tis.

rozpočet JMK

indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit
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3.3. Opatření na podporu mezigeneračních vztahů
3.3.1. Podpora mezigeneračních aktivit
odpovědný
odbor

aktivita
Podpora mezigeneračních aktivit v rámci dotačních
programů rodinné politiky

OSV

Podpora projektu Trojlístek

OSV

Podpora projektu sendvičová generace

OSV

Realizace projektu NCR Dialogy generací (podpořeno
OSV
z rozpočtu 2021)
indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit

předpokládaná částka
(Kč)
Část alokace
1.1.2.
indiv. dotace
dle rozhodnutí
RJMK/ZJMK
indiv. dotace
dle rozhodnutí
RJMK/ZJMK
-

zdroj financování
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV
Rozpočet
OSV
-

3.4. Opatření na podporu pečujících osob
3.4.1. Podpora programů pro osoby pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora
odpovědný
odbor

aktivita
Realizace vzdělávacích a podpůrných programů

OSV

Podpora osvětově vzdělávacích aktivit pro veřejnost

OSV

Rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče

OSV

Podpora institucí a organizací s nabídkou vzdělávání pro
pečující osoby

OSV

Podpora osvěty tématu neformálně pečujících osob

OSV

předpokládaná částka
(Kč)
Část alokace
1.1.2.
Část alokace
1.1.2.
Část alokace
1.1.2.
Část alokace
1.1.2.
indiv. dotace
dle rozhodnutí
RJMK/ZJMK

zdroj financování
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV

indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit

3.5. Opatření na podporu rodin cizinců
3.5.1. Podpora mezikulturního dialogu a začlenění rodin cizinců v Jihomoravském kraji
odpovědný
odbor

aktivita
Realizace projektu „Provoz Centra pro cizince JMK 2021–
2022“
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ORR

předpokládaná částka
(Kč)
20 928 tis.

zdroj financování
mimo rozpočet JMK

ORR

Podpora vzdělávání občanů EU

2 100 tis.

rozpočet
ORR

Podpora společných setkávání, komunikace tématu
integrace, vzájemná výměna kulturního bohatství národů –
jídlo, zvyky, umělecké výrobky, tradice, oblékání, jazyk atd.
(projekt “Spolu v našem kraji”)

ORR

800 tis.

rozpočet
ORR + mimo
rozpočet
JMK

Realizace projektu Adaptačně integrační kurzy v JMK

ORR

4 900 tis.

Mimo rozpočet JMK

indikátor výstupu
Počet přímo dotčených cizinců ze zemí EU a třetích zemí

Priorita 4: Příprava na stáří a kvalita života seniorů
SC4: Podpořit včasnou a zodpovědnou přípravu na stáří a současně zvyšovat kvalitu života ve stáří
podporou participace seniorů ve zdravém životním stylu za účelem prodloužení délky života stráveném ve zdraví.
Zdůvodnění/cíl:
Cílem je zvýšit kvalitu života ve stáří, podporovat zdravé stárnutí, umožnit seniorům a seniorkám naplňovat své individuální potřeby a strategie, podporovat jejich důstojnost a vědomí práv i navzdory
případným fyzickým či mentálním omezením, stejně jako podpora autonomie a odpovědného rozhodování o sobě sama. Cílem je podpořit osoby a rodiny v uvědomění si potřeby včasné přípravy na
změny, související s příchodem stáří, jako je úbytek fyzických i psychických sil, možné snížení finančního zajištění s přechodem do důchodu, potřeba bezbariérového a prostorově odpovídajícího prostředí bydlení ve stáří a zvýšit informovanost o možnostech podpory a pomoci.
Zaměření podpory:
Život ve stáří a příprava na stáří se týká jak jednotlivých osob/rodiny, tak společnosti, včetně obcí
a krajů.

4.1. Opatření v oblasti přípravy na odchod do důchodu
4.1.1. Podpora přípravy na přechod do důchodu
odpovědný
odbor

aktivita
V daném období nerealizováno

indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit
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předpokládaná částka
(Kč)

zdroj financování

4.2. Opatření na podporu well-being (duševní pohody)
4.2.1. Podpora kvalitně prožitého života
odpovědný
odbor

aktivita

Podpora realizace vzdělávacích a preventivních programů
v rámci DP Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni OSV
obcí
Podpora rehabilitačního cvičení a zdravého životního stylu
v rámci DP Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni OSV
obcí
indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit

předpokládaná částka
(Kč)

zdroj financování

Část alokace
1.1.2.

rozpočet
OSV

Část alokace
1.1.2.

rozpočet
OSV

4.2.2. Podpora zvládání změn
odpovědný
odbor

aktivita

OSV

Podpora technické, digitální a finanční gramotnosti

předpokládaná částka
(Kč)
Část alokace
1.1.2.

zdroj financování
rozpočet
OSV

indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit

4.2.3. Podpora aktivního způsobu života seniorů
odpovědný
odbor

aktivita

Podpora projektu Spokojený senior, KLAS

OSV

Podpora aktivizačních programů pro seniory v rámci DP
Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

OSV

indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit
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předpokládaná částka
(Kč)
indiv. dotace
dle rozhodnutí
RJMK/ZJMK
Část alokace
1.1.2.

zdroj financování
rozpočet
OSV
rozpočet
OSV

Priorita 5: Komunitní život a dobrovolnictví
SC5: Udržet a rozvinout komunitní život a přístup k dobrovolnictví s aktivním zapojováním všech generací.
Zdůvodnění/cíl:
Cílem je zapojit obyvatele obcí a měst do komunitního života a tím posílit přirozené vazby rodin k lidem a místu, kde žijí a tráví svůj volný čas. Smyslem je také podpora neformálního přirozeného setkávání a posílení sousedských vztahů a soudržnosti, s čímž souvisí také podpora dobrovolnictví nejen v rámci rodiny, ale i širší komunity.
Zaměření podpory:
Osoby a rodiny ve všech životních fázích, komunity, obce včetně jejich mikroregionálních organizací.
5.1. Opatření na podporu dobrovolnictví
5.1.1. Podpora dobrovolnictví
předpokládaná částka
(Kč)
Část alokace
1.1.2.

rozpočet
OSV

ORR

0

-

ÚŘK

5 tis.

rozpočet
OKŘ

ÚŘK

10 tis.

-

odpovědný
odbor

aktivita
Rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče v rámci
dotačního programu pro pečující osoby a pro obce
Zapojení cizinců do dobrovolnických aktivit přes Centrum
pro cizince.
Navázání spolupráce s Regionálním dobrovolnických
centrem JMK
Organizování Dobrostánku pro zaměstnance KrÚ JMK

OSV

zdroj financování

indikátor výstupu
Počet podpořených/realizovaných projektů/aktivit

5.1.2. Ocenění a osvěta dobrovolnictví
odpovědný
odbor

aktivita
Vyhlášení soutěže Křesadlo – ceny pro dobrovolníky
v JMK

ÚŘK

indikátor výstupu
Počet realizovaných projektů/aktivit
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předpokládaná částka
(Kč)
120 tis.

zdroj financování
rozpočet
OKŘ

5.2. Opatření v oblasti podpory komunitního života
5.2.1. Zapojení všech generací do komunitního života
předpokládaná částka
(Kč)

odpovědný
odbor

aktivita

Osvětová činnost a propagace komunitního života
a soudržnosti obyvatel směrem k zástupcům obcí a měst
ÚŘK
prostřednictvím zasílaného newsletteru a webových
stránek v rámci projektu Zdravý kraj.
Podpora sousedských slavností formou prezentace a DP
OSV
rodinné politiky
Podpora komunitních aktivit propojujících cizince a
většinovou společnost v rámci projektu „Spolu v našem ORR
kraji“.
indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit

zdroj financování

5 tis.

rozpočet
OKŘ

Část alokace
1.1.2

rozpočet
OSV

800 tis.

rozpočet
ORR, AMIF

5.2.2. Budování a rozvoj komunitních center
předpokládaná částka
(Kč)

odpovědný
odbor

aktivita

-

V daném období se nerealizuje

-

zdroj financování
-

indikátor výstupu
Počet podpořených projektů/aktivit

Priorita 6: Informační, osvětová a propagační činnost
SC6: Rozvinout prorodinné klima v kraji prostřednictvím informovanosti, osvěty a propagace.
Zdůvodnění/cíl:
Cílem je podporovat informovanost veřejnosti, organizací, obcí, médií a dalších o významu prorodinných opatření a všech aktivitách za účelem vytváření prorodinného klimatu ve spolupráci se všemi
aktéry rodinné politiky. Opatření zahrnuje veškerou osvětu a informovanost prostřednictvím různých
komunikačních kanálů.
Zaměření podpory:
Veřejnost, organizace, obce, média.
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6.1. Opatření na podporu informovanosti a propagace témat rodinné politiky

6.1.1. Podpora publicity a informovanosti všech aktérů rodinné politiky
odpovědný
odbor

aktivita
Publikace článků týkajících se tématu rodinné a seniorské
politiky zejména v časopise Rodinka a Novinky SeniorPas
Zasílání newsletteru o aktualitách v rodinné a seniorské
politice zájemcům
Medializace dobré praxe v oblastech rodinné a seniorské
politiky
Výroba a distribuce pořadačů Manuál pro rodiče – aneb
nejste na to sami.
Výroba reklamních předmětů

předpokládaná částka
(Kč)

zdroj financování

OSV

0

-

OSV

0

-

OSV

0

-

OSV

Část alokace
1.1.1

rozpočet OSV

OSV

100 tis.

rozpočet OSV

indikátor výstupu
Počet zveřejněných informačních materiálů (např. články na webových stránkách rodinné
politiky JMK

6.2. Opatření na podporu webového portálu a elektronických komunikačních médií
6.2.1. Zajištění správy, rozvoje a administrace webových stránek
odpovědný
odbor

aktivita
Správa webu rodinné a seniorské politiky, popřípadě
dalších webů souvisejících s prorodinnými aktivitami kraje
Aktualizace mapy subjektů rodinné a seniorské politiky

předpokládaná částka
(Kč)

zdroj financování

OSV

113 tis.

rozpočet OSV

OSV

0

-

indikátor výstupu
Smlouva o zajištění správy, rozvoje a administrace internetových stránek
Aktualizace mapy subjektů rodinné a seniorské politiky

6.2.2. Prezentace aktivit prostřednictvím sociálních sítí
odpovědný
odbor

aktivita

předpokládaná částka
(Kč)

Správa profilů na sociálních sítí Facebook a Twitter
OSV
0
(Rodinná politika JMK, audit FFC, popř. dalších)
indikátor výstupu
Počet zveřejněných příspěvků JMK na profilech rodinné politiky JMK na sociálních sítích
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zdroj financování
-

Priorita 7: Institucionální zabezpečení rodinné politiky
SC7: Zabezpečit průřezovou rodinnou politiku kraje, iniciovat a podporovat rodinnou politiku obcí
a spolupráci aktérů rodinné politiky (mj. odborných subjektů) včetně participace rodin.
Zdůvodnění/cíl:
Rodinná politika a její opatření musí vycházet z potřeb a impulzů rodin, jejich sdružení či odborných
institucí. Jejich prosazení je však nemyslitelné bez institucionálního zabezpečení na úrovni samosprávy. Bez politického zájmu a institucionálního zajištění rozvoje rodinné politiky je její trvání krátkodobé, parciální a nekoncepční. Aktivní občané nebo prorodinné organizace mohou navržená opatření
rodinné politiky naplňovat, ale nemohou proces jejího rozvoje řídit. Na příslušných úrovních politického rozhodování je vhodné ustanovit radu, komisi či jiný odpovídající orgán jako poradní orgán
v otázkách rodin.
V opatřeních je také zahrnuto setkávání aktérů rodinné politiky za účelem výměny informací a podpory tvorby prorodinných opatření na úrovni kraje i na úrovni obcí.
Zaměření podpory:
Subjekty veřejné správy, veřejnost.
7.1. Opatření na podporu tvorby prorodinných opatření na úrovni obcí
7.1.1. Metodická podpora obcím v realizaci rodinné a seniorské politiky
odpovědný
odbor

aktivita
Metodické porady, semináře, školení či individuální
konzultace pro koordinátory rodinné politiky v obcích
Realizace semináře pro zástupce vedení měst a obcí
k auditu familyfriendlycommunity
Informovanost zástupců vedení měst a obcí na poradách

předpokládaná částka
(Kč)

zdroj financování

OSV

10 tis.

rozpočet OSV

OSV

1 tis.

rozpočet OSV

OSV

0

rozpočet OSV

indikátor výstupu
Počet realizovaných aktivit
7.1.2. Podpora rozvoje prorodinných aktivit na úrovni obcí
odpovědný
odbor

aktivita

předpokládaná částka
(Kč)
Viz 1.1.2.

DP Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí
OSV
Informování o dotačních titulech MPSV v oblasti rodinné
OSV
0
a seniorské politiky
Realizace auditu familyfriendlycommunity (obec přátelská
OSV
150 tis.
rodině)
indikátor výstupu
Vyhlášení dotačních programů JMK na rozvoj prorodinných a proseniorských aktivit pro
obce
Počet obcí zapojených do Auditu FFC (příp. podobných projektů)
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zdroj financování
rozpočet OSV
rozpočet OSV

7.2. Opatření na podporu institucionálního zabezpečení na úrovni Krajského úřadu JMK
7.2.1. Zabezpečení koordinace rodinné politiky na úrovni kraje a funkčních míst referentů rodinné
politiky
odpovědný
odbor

aktivita

Zajištění funkčních míst referentů rodinné politiky
OSV
(popřípadě vznik oddělení)
Zapojení klíčových odborů do pracovní skupiny rodinné
OSV
politiky.
indikátor výstupu
Zajištění funkčních míst referentů rodinné politiky JMK
Zajištění pracovní skupiny na úrovni KrÚ napříč odbory

předpokládaná částka
(Kč)
mzdové náklady

rozpočet
OKŘ

0

-

zdroj financování

7.3. Opatření na podporu spolupráce různých aktérů rodinné politiky
7.3.1. Podpora propojování aktivit zaměřených na rodinu a seniory
odpovědný
odbor

aktivita

předpokládaná částka
(Kč)

Vytvoření pracovní skupiny ze zástupců zainteresovaných
2 tis.
organizací, územních samospráv a dalších aktérů rodinné OSV
a seniorské politiky
indikátor výstupu
Vytvoření pracovní skupiny zainteresovaných aktérů rodinné a seniorské politiky JMK

zdroj financování
rozpočet
OSV

7.3.2. Spolupráce Krajského úřadu JMK s Ministerstvem práce a sociálních věcí
odpovědný
odbor

aktivita

předpokládaná částka
(Kč)

Účast na platformách, poradách či jiných setkáních
OSV
0
s pracovníky MPSV
Spolupráce při vytváření koncepcí a metodik MPSV
OSV
0
Spolupráce MPSV a JMK při realizaci projektu Krajská
OSV
0
rodinná politika a Implementace politiky stárnutí na krajích.
indikátor výstupu
Účast zástupců KrÚ JMK na setkáních s MPSV v rámci rodinné a seniorské politiky

zdroj financování
-

7.3.3. Rozvoj přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce v projektech zaměřených na rodinnou politiku
předpokláodpovědný
zdroj finanaktivita
daná částka
odbor
cování
(Kč)
Účast na platformách či jiných setkávání krajských
OSV
0
koordinátorů rodinné a seniorské politiky na úrovni ČR
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Propagace dobré praxe rodinné a seniorské politiky JMK
0
prostřednictvím účasti na platformách či jiných setkávání s OSV
pracovníky působící v oblasti rodinné a seniorské politiky
indikátor výstupu
Zapojení zástupců KrÚ JMK na přeshraničních, mezinárodních a meziregionálních
platformách zaměřených na rodinnou a seniorskou politiku

-

7.3.4. Zapojování občanů do diskuze o podobě prostředí přátelského rodině
odpovědný
odbor

aktivita
Zapojování
občanů
familyfriendlycommunity

v rámci

projektu

audit

Dotazníkové šetření rodičů, kteří obdrželi manuál pro
rodiče – aneb nejste na to sami.

předpokládaná částka
(Kč)

OSV

Viz 7.1.2

rozpočet
OSV

OSV

Část alokace
1.1.1.

rozpočet
OSV

indikátor výstupu
Počet uskutečněných setkání s občany o podobě prostředí přátelského rodině
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zdroj financování

Závěr
Cílem Akčního plánu rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2022 je konkretizovat opatření
a aktivity Koncepce rodinné politiky pro všechny generace, která byla schválena dne 17. 9. 2020 na
33. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje usnesením č. 2898/20/Z33.
Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2022 byl schválen dne 23. 2. 2022 na
52. schůzi Rady Jihomoravského kraje usnesením č. 3373/22/R52.
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