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Ostrava má koncepci !!!

• Koncepce rodinné politiky byla schválena 

zastupitelstvem města 19. září 2018

• Proces tvorby probíhal v období 11/2016 – 6/2018

v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve

městě Ostrava (1 ze 4 klíčových aktivit

zaměřených na podporu ostravských rodin)

• Jedná se o 1. koncepci města v oblasti RP na 

období 2019 - 2022



Proč koncepce, proč RP?

➢ Klesá počet obyvatel, stěhování mladých za 

atraktivnějšími podmínkami, nepříznivý demografický 

vývoj / stárnutí populace

➢ Pozornost se soustřeďuje spíše na řešení problémových 

situací, negativní jevy typu sociální vyloučení apod.

„Prosperující rodina přináší prosperitu svému městu.“

➢ I zdravá, fungující rodina si zaslouží podporu (i respekt), 

aby se mohla rozvíjet a naplňovat své přirozené poslání. 

… „Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem“…



Jak to probíhalo?

Participativní tvorba KRP metodik + pracovní

skupina, fokusní skupiny, externí experti na RP,

Komise pro RP a zástupci městských obvodů



„Rodina má v Ostravě přirozený a rozmanitý prostor pro 

rozvoj svého života a je základem prosperity města.“

„Město Ostrava usiluje o to, aby lidé přicházeli, zůstávali na jeho

území, zakládali zde rodiny, vychovávali děti a přiváděli sem své

přátelé. Ostrava chce být městem příznivým pro růst, zrání i

stárnutí. Město Ostrava je a chce být i nadále místem pro

naplněný život všech generací svých obyvatel“.

Vize



Priority:

• 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 



Akční plán



Hlavní úkoly pro r. 2019

1. Nastavení systému + síť aktérů na poli RP (spolupráce 

se zainteresovanými subjekty: městské obvody, komise, odbory 

MMO, městské organizace, neziskové organizace, odborní partneři 

– MSK, MPSV, „dobrá praxe“)

2. Komunikace – propojení informací: informování směrem 

navenek (k veřejnosti) i dovnitř (mezi klíčovými aktéry na poli RP)

3. Mapování stávající situace v obl. RP, možností a potřeb CS  

podpora akcí, volnočasových aktivit, slaďování práce a rodiny, 

systém zvýhodnění rodin, zdroje (dotace, minigranty)

4. Akční plán na další období



1. NASTAVENÍ SYSTÉMU

• Koordinátor + „funkční síť aktérů“

• Obvody - pověřené osoby 

• Meziodborové propojení (strategický rozvoj, 

školství, volný čas, vnitřní věci, personální… )

• Komise pro rodinnou politiku

• PS Děti a Rodina (KP), poskytovatelé služeb pro 

rodiny, neziskové organizace

• Partneři – MSK, MPSV, „dobrá praxe“



2. KOMUNIKACE

Podpora informovanosti o RP města a mediální 
podpora rodinného života vč. mezigeneračního

- vytvoření informačního prostředí pro rodiny (logo, web, f)

fajnarodina.cz – podstránka www.fajnova.cz napojena na f

- vytvoření nástrojů pro propagaci RP (letáky, reklamní 

předměty)

Dialog s rodinami

- aktivní zapojování rodin (on-line ankety, interakce na 

soc. sítích, prezentace na akcích, pocitové mapy, soutěže) 
příp. koncept „Family friendly“

http://www.fajnova.cz/


www.fajnova.cz

http://fajnova.cz/projekt/fajnarodina/


www.fajnarodina.cz



3. MAPOVÁNÍ

• Monitoring prorodinných aktivit

• Mapování potřeb CS se zaměřením na:

- podporu komunitního života, neformálních akcí pro rodiny, 

volnočasových a preventivních aktivit 

- slaďování práce a rodiny („Společnost přátelská rodině“)

- systém zvýhodnění rodin („Rodinné pasy“)

- zdroje: nefinanční + finanční (dotační titul k RP, minigranty?)



Jak konkrétně?

Komunikovat proces realizace RP:

• Web – link, prostor pro aktivní zapojení, zpětná vazba 

• Soc. sítě - lze přesdílet kalendář akcí

• Propagace – letáčky, příp. propagační předměty, roll up 

(+ povinnost příjemců dotací)

• Vytipovat akce k propagaci RP (aktivní a pasivní)

Mapovat potřeby CS (prorodinné akce/aktivity v oblasti 

prevence, volný čas, osvětové/vzdělávací aktivity), 

technickoprovozní podpora akcí typu Sousedské slavnosti, 

Den země apod.



Jak konkrétně?

- „Místa přátelská rodině“ – tipy i aktivní zapojení

- Dotační titul – podněty k revizi, propagace, žádost

Navrhnout propojení procesů KP a RP 

- Přenos informací  - účast na PS?, Komise pro RP         

- komunikace!

- Akční plán – zapojení do procesu aktualizace/realizace

… „Iniciativě se meze nekladou“…☺



Děkuji za pozornost.


