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1) Úvod 

 

Vytvoření Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého 

kraje pro období 2012 – 2016 (dále jen Koncepce) je jedním ze 

závazků vyplývajících z Programového prohlášení Rady 

Královéhradeckého kraje pro volební období 2008 – 2012 (Usnesení 

Rady Královéhradeckého kraje RK/38/1658/2008). V podobě 

samostatné aktivity je tento závazek také včleněn do Akčního plánu 

Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje pro 

období 2010 – 2012 (dílčí cíle č. 8 a 9).  

 Koncepce Rodinné politiky Královéhradeckého kraje 

podléhá schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. 

Kompetence k aktualizacím Koncepce je svěřena Radě 

Královéhradeckého kraje, která schvaluje rovněž tzv. roční 

realizační plány Koncepce, jež jsou nástrojem naplňování jejích cílů 

a opatření. Realizační plány jsou schváleny vždy nejpozději k  

31. lednu roku, na který se příslušný realizační plán vztahuje. 

Výjimkou je 1. realizační plán pro rok 2012, pro který je tento 

termín 31. března 2012. Východiskem pro zpracování realizačních 

plánů, zejm. pro rok 2012, je specifikace aktivit (kapitola č. 11 

Koncepce), dále zjištění vyplývající z průběžného monitoringu 

realizace jednotlivých aktivit předchozího realizačního plánu, 

vyhodnocování jejich výstupů a zhodnocení naplňování cílů a 

opatření Koncepce. V neposlední řadě pak nově identifikované 

potřeby ve sledovaných oblastech.  

Potřeba podpory rodiny na úrovni krajů a obcí a jejího 

koncepčního, institucionálního a finančního zajištění na těchto 

úrovních je zdůrazňována v Národní koncepci rodinné politiky 

(2005). Obecným cílem v souladu s Národní koncepcí rodinné 

politiky je vytvořit na úrovni krajů a obcí atmosféru příznivou 

rodině. Potřebu koncepčního přístupu v oblasti podpory rodiny 

potvrdily také výstupy projektu „Podpora rovných příležitostí žen a 

mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě 

Královéhradeckého kraje“ (CZ.1.04/3.4.04/54.00067).  

V průběhu realizace projektu byla shromážděna řada 

podnětných informací, které se týkají rovných příležitostí a 

slaďování rodinného a pracovního života nejen zaměstnankyň a 

zaměstnanců úřadu, na které byl projekt prioritně zaměřen, ale také 

občanů a občanek Královéhradeckého kraje. 
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2) Východiska pro tvorbu 

Koncepce rodinné politiky 

Královéhradeckého kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodinná politika je politikou průřezovou. Ve svém širším 

pojetí se prolíná do množství veřejných oblastí života společnosti. 

Velmi úzce souvisí s politikou sociálního zabezpečení, bytovou 

politikou, ale i politikou zaměstnanosti, se zdravotní politikou, 

systémem vzdělávání i oblastí dopravní obslužnosti. Cíle a opatření 

výše uvedených politik bezprostředně život rodin ovlivňují. 

Předložená Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého 

kraje pracuje s rodinnou politikou v tzv. užším pojetí. Užším 

pojetím se pro účely Koncepce rozumí orientace na oblasti, které 

nejsou koncepčně podchyceny jinými relevantními dokumenty 

Královéhradeckého kraje
1
. Pro Královéhradecký kraj se jedná o 

první koncepční dokument v oblasti rodinné politiky na regionální 

úrovni, který si ve svém prvenství neklade za cíl (žádoucí, avšak 

nyní velmi ambiciózní), aby ostatní politiky Královéhradeckého 

kraje a jejich opatření byla nahlížena optikou rodiny. Do budoucna 

by však mělo být slaďování všech relevantních politik a uplatňování 

prorodinného úhlu pohledu při tvorbě a realizaci všech politik na 

regionální úrovni nezbytné. 

 

 

 

 

                                                 
1
  

 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 2015 

 Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 – 2013 

 Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013 

 Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb: Plán 

rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 

 Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém 

kraji 2011 – 2016 

 Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2010 – 2012 a 

realizační akční plány 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje 

 Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 

 Návrh Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 

 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 

2007 - 2013 
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Cílem Koncepce je v první řadě především ukotvit 

rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných 

regionálních politik, která bude dále cíleně rozvíjena a 

její jednotlivá opatření posilována.   

 

 

S rodinnou politikou velmi úzce souvisí podpora rovných 

příležitostí žen a mužů, zejm. téma slaďování pracovního, osobního 

a rodinného života, předkládaná Koncepce proto reflektuje rovněž 

tyto potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčové oblasti regionální rodinné politiky v tomto 

pojetí jsou následující: 

 Institucionální a koncepční zajištění rodinné politiky na 

regionální (krajské) úrovni 

 Podpora vytváření vhodných socioekonomických podmínek 

pro fungování rodiny 

 Podpora sociálního začlenění pečujících osob 

 Podpora prorodinných aktivit 

 Podpora zkvalitňování rodinných vztahů a rodičovských 

kompetencí 

 Podpora prostředí přátelského celé rodině 

 Sociálně-právní ochrana dětí 

 Podpora rodin s dalšími specifickými potřebami 
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3) Charakteristika 

Královéhradeckého kraje 

 

 

 

Z hlediska územně-správního je Královéhradecký kraj spolu 

s kraji Libereckým a Pardubickým součástí oblasti Severovýchod 

(NUTS 2). Severovýchod patří mezi největší oblasti v republice jak 

rozlohou, tak počtem obyvatel. Území kraje je po provedené reformě 

státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy – Hradec Králové, 

Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. 

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí 

s pověřeným úřadem. 

Počtem obyvatel 554 402 osob patří Královéhradecký kraj 

mezi menší kraje, ve kterém, tak jako v průměru v celé republice, 

ženy tvoří mírně nadpoloviční většinu (50,9 %). Nejlidnatějším 

okresem je okres Hradec Králové s více než 163 000 osobami. 

Naopak populačně nejmenší s 79 238 obyvateli je okres Rychnov 

nad Kněžnou. Mezi 14 kraji zaujímal Královéhradecký 2. místo (za 

hl. m. Praha) v podílu osob 65-ti letých a starších na celkovém počtu 

obyvatel kraje. Průměrný věk obyvatel (41,1 let) je nepatrně nad 

průměrem republiky a v kraji je nejvyšší v okrese Hradec Králové. 

Střední délka života je u mužů 73 let a u žen 79 let. 
2
 

 

 

 
 

                                                 

2
 http://www.czso.cz/kraje/hk/stat_publ/r2003/sldb/13-5219-03/data/cz/1.htm#1 
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Nejmladší obyvatelstvo žilo ve správních obvodech obcí 

s rozšířenou  působností  Jaroměř a Rychnov nad Kněžnou s 

průměrným věkem 40,1 let a 40,4 let. Jaroměřsko a Rychnovsko 

měly také nejpříznivější věkovou skladbu obyvatelstva, když v nich 

zjištěný index stáří činil 95,2 % a 99,2 %. Poměrně nízký index stáří 

byl také ve správních obvodech Broumov (102,1 %) a Vrchlabí  

(102 %). Naopak Královéhradecko s nejvyšším průměrným věkem 

41,9 let mělo také spolu se správním obvodem Nová Paka nejhorší 

index stáří, a to více než 125 %. Ve skladbě obyvatelstva podle 

pohlaví byl nejvyrovnanější poměr mezi muži a ženami na Jičínsku a 

Novopacku, největší rozdíl ve prospěch žen byl zjištěn ve správních 

obvodech Hradec Králové a Náchod.  
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Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje podle pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2010
3
 

Broumov Dobruška

Dvůr 

Králové 

nad 

Labem

Hořice
Hradec

Králové
Jaroměř Jičín

Kostelec

 nad 

Orlicí

Náchod Nová Paka

Nové 

Město 

nad 

Metují

Nový

 Bydžov

Rychnov

nad 

Kněžnou

Trutnov Vrchlabí

Celkem 554 803 16 988 20 106 27 419 18 790 145 977 19 393 47 839 25 129 61 499 13 536 14 414 17 401 33 917 64 486 27 909

v tom ve věku:

0 6 016 191 259 277 198 1 579 218 522 291 632 136 166 190 349 680 328

1 - 4 24 147 697 953 1 186 869 6 334 877 2 029 1 114 2 754 545 593 735 1 461 2 811 1 189

5 - 9 25 559 826 971 1 256 822 6 419 1 016 2 139 1 233 2 860 635 663 753 1 648 3 001 1 317

10 - 14 24 902 817 940 1 220 862 6 005 997 2 011 1 137 2 909 562 686 833 1 636 2 991 1 296

15 - 19 31 358 1 105 1 222 1 576 1 037 7 695 1 168 2 773 1 437 3 452 776 800 1 118 2 013 3 670 1 516

20 - 24 35 805 1 217 1 312 1 699 1 222 9 205 1 261 3 059 1 565 3 972 946 988 1 112 2 187 4 213 1 847

25 - 29 37 344 1 036 1 313 1 725 1 302 10 035 1 371 3 400 1 639 3 975 956 941 1 104 2 412 4 237 1 898

30 - 34 44 618 1 181 1 654 2 141 1 500 12 039 1 535 3 978 2 014 4 788 1 031 1 041 1 420 2 763 5 195 2 338

35 - 39 45 473 1 381 1 554 2 317 1 550 11 980 1 574 3 993 2 106 4 820 1 033 1 159 1 431 2 966 5 347 2 262

40 - 44 36 271 1 232 1 253 1 727 1 142 9 542 1 322 3 061 1 618 3 954 844 908 1 143 2 250 4 428 1 847

45 - 49 35 241 1 087 1 212 1 722 1 168 9 085 1 219 3 077 1 587 3 896 998 1 001 1 123 2 184 4 117 1 765

50 - 54 34 757 1 018 1 288 1 704 1 222 9 180 1 171 3 085 1 504 3 923 860 851 1 139 2 091 4 001 1 720

55 - 59 40 942 1 232 1 514 2 086 1 457 10 797 1 384 3 659 1 741 4 449 868 1 061 1 285 2 507 4 789 2 113

60 - 64 40 948 1 383 1 398 2 268 1 392 10 609 1 322 3 379 1 849 4 386 982 1 050 1 254 2 397 5 018 2 261

65 - 69 30 441 936 1 072 1 595 1 015 8 314 1 000 2 360 1 363 3 557 786 852 833 1 765 3 464 1 529

70 - 74 20 791 680 762 986 657 5 787 645 1 711 978 2 343 513 596 630 1 143 2 379 981

75 - 79 17 753 447 625 844 590 5 062 573 1 516 861 2 093 477 467 551 938 1 955 754

80 - 84 13 584 297 499 688 450 3 831 451 1 265 663 1 612 355 361 450 732 1 346 584

85 - 89 6 977 176 244 309 262 2 026 228 639 314 871 177 178 228 376 655 294

90 - 94 1 451 42 42 76 55 355 54 131 72 201 44 40 51 82 146 60

95 a více 425 7 19 17 18 98 7 52 43 52 12 12 18 17 43 10

Podíl obyvatel 

ve věkové 

skupině (%):

0 - 14 14,5 14,9 15,5 14,4 14,6 13,9 16,0 14,0 15,0 14,9 13,9 14,6 14,4 15,0 14,7 14,8

15 - 64 69,0 69,9 68,2 69,2 69,1 68,6 68,7 70,0 67,9 67,7 68,7 68,0 69,7 70,1 69,8 70,1

65 a více 16,5 15,2 16,2 16,5 16,2 17,5 15,3 16,0 17,1 17,4 17,5 17,4 15,9 14,9 15,5 15,1

Index stáří (65+ 

/ 0-14) 113,4 102,1 104,5 114,6 110,8 125,3 95,2 114,5 113,7 117,2 125,9 118,9 110,0 99,2 105,3 102,0

Průměrný věk 

obyvatel 41,3 40,6 40,7 41,6 41,3 41,9 40,1 41,3 41,3 41,5 41,6 41,6 41,1 40,4 40,9 40,8

Kraj 

celkem

v tom správní obvody obcí s rozšířenou působností

 

                                                 

3 

http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/krajehledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((po%u010Det%20obyvatel))%20and%20(FIELD%20Datab

aseName%20CONTAINS%20xh)&sr=kraj&sa=xh&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 
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Složení populace podle rodinného stavu ovlivňuje věková 

struktura obyvatelstva, sňatečnost,  rozvodovost, prodlužující se 

délka života. Dlouhodobý trend ve skladbě obyvatelstva 

Královéhradeckého kraje podle rodinného stavu se ještě výrazněji 

projevil mezi sčítáními 1991 a 2001, ještě více se snížil 

podíl  ženatých mužů  a vdaných žen, klesl podíl ovdovělých a 

naopak vzrostlo zastoupení svobodných a rozvedených u obou 

pohlaví. Převažující formou však stále zůstávají ve struktuře podle 

rodinného stavu osoby žijící v manželství. 

 

Obyvatelstvo Královéhradeckého kraje ve věku 15 let a více podle 

pohlaví a rodinného stavu
4
 

obyvatelstvo ve věku 15 a 

více let celkem 

podíl obyvatel v % 

svobodní 

ženatí, 

vdané rozvedení ovdovělí 

1980 
muži 203 557 21,6 70,6 3,9 3,8 

ženy 227 374 13,6 63,5 5,1 17,8 

1991 
muži 208 636 24,2 66,8 5,6 3,4 

ženy 229 383 15,2 60,9 7,1 16,8 

2001 
muži 221 876 29,1 58,9 8,3 3 

ženy 239 110 19,8 54,7 9,9 15,1 

 

Zatímco ve skladbě podle  pohlaví dlouhodobě zaujímají 

svobodní  a  ženatí  muži vyšší  podíly  než ženy, u rozvedených a 

ovdovělých je to opačně, podíly žen jsou vyšší. Z hlediska věku se 

proti roku 1991 výrazně zvýšil podíl svobodných mužů ve věku 25-

29 let (z 25,9 % v roce 1991 na 52,5 % v roce 2001) a ve věku  20-

24 let (z 65,5 % na 89,4 %). U svobodných žen se podstatné zvýšení 

                                                 
4
 http://www.czso.cz/kraje/hk/stat_publ/r2003/sldb/13-5219-03/data/cz/3.htm#32 

projevilo především ve věku 20-24 let, ve věkové kategorii 25-29 let 

byla v roce 1991 svobodná každá desátá žena, v roce 2001 jich už 

byla více než čtvrtina.  Obdobný, ale opačný trend se projevil u obou 

pohlaví v těchto věkových kategoriích u ženatých mužů a vdaných 

žen.  

V roce 1991 byla ve věku  20 - 24 

let  třetina  ženatých  mužů  a necelé dvě třetiny vdaných žen, za 

deset let se tyto podíly snížily na 9,3 % u mužů a na zhruba jednu 

pětinu u žen. Stejně výrazný pokles byl zaznamenán u mužů i u žen 

ve věku 25-29 let. Podíly osob  žijících 

v manželství  v tomto  věku  se snížily u  mužů  z  69,9 %  v roce 

1991 na 41,8 % v roce 2001, u žen  z 83,3 % na 58,5 %. Nejvyšší 

podíl rozvedených mužů i žen připadl v roce 2001 na věkovou 

skupinu 45-49 let. V tomto věku bylo rozvedeno 15,0 % mužů a 16,9 

% žen. Velké rozdíly podle pohlaví a věku byly ve skupině 

ovdovělých osob. Podíl ovdovělých žen byl vyšší ve všech věkových 

skupinách, maxima dosáhl ve věku 80 a více let, kdy bylo 83,5 % 

ovdovělých žen a 40,0 % ovdovělých mužů. Ve věku 70-74 let byla 

již více než polovina žen ovdovělých, kdežto u mužů byla tato 

hranice překročena až ve věku 90-94 let.
5
 

Na úbytek narozených dětí má podstatný vliv stále se 

snižující podíl vdaných žen. V roce 2001 jich bylo sečteno o téměř 9 

tisíc méně než v roce 1991, s průměrným počtem dětí na jednu ženu 

1,97. Dlouhodobým vývojovým trendem je snižování podílu 

vdaných žen bezdětných nebo s jedním dítětem a pokles podílu žen 

se čtyřmi a více dětmi. U vdaných žen dominoval model dvoudětné 

                                                 
5
 http://www.czso.cz/kraje/hk/stat_publ/r2003/sldb/13-5219-03/data/cz/3.htm#32 

 

 

http://www.czso.cz/kraje/hk/stat_publ/r2003/sldb/13-5219-03/data/cz/3.htm#32
http://www.czso.cz/kraje/hk/stat_publ/r2003/sldb/13-5219-03/data/cz/3.htm#32
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rodiny, dvě děti měla více než polovina vdaných žen (55,8 %) a 

jejich podíl se proti předchozím sčítáním ještě zvýšil. Z hlediska 

věku bylo nejvyšší zastoupení žen se dvěma dětmi ve věkové 

kategorii 35-39 let a 40-49 let. Základní důvody poklesu sňatečnosti 

a následně plodnosti a nízkého počtu narozených dětí souvisí 

s celkovými změnami životního stylu mladé generace, tj. nárůstem 

významu vzdělání, kariéry v zaměstnání, ale i poklesem sociální 

úrovně rodin s dětmi, obtížnou zaměstnaností matek s malými dětmi, 

nedostatkem bytů finančně dostupných mladým rodinám apod. 

Ke dni sčítání bylo v Královéhradeckém kraji zjištěno 228,2 tisíc 

cenzových domácností
6
, proti roku 1991 to představovalo nárůst o 

13,6 tisíc domácností, tj. 6,3 %. Z hlediska dlouhodobého vývoje od 

roku 1970 počet úplných rodin klesl o 9,7 tisíc, tj. o 7 %. V 70. 

letech došlo k jejich mírnému nárůstu, ale od roku 1980   počet 

cenzových domácností klesal, nejvíc v 90. letech o 8,2 tisíc, tj. 5,9 

%. Neúplné rodiny za poslední tři desetiletí vzrostly o 87,2 %, tj. 

13,4 tisíc. V 70. letech měly ještě klesající trend, ale od roku 1980 

jejich počet rostl. V letech 1991 – 2001 došlo k nejvyššímu růstu 

počtu i podílu neúplných rodin v posledních třech desetiletích. 

V kraji  přibylo 8,4 tisíc (41 %) neúplných rodin. Vícečlenné 

nerodinné domácnosti také rostly, ale jejich počty jsou ovlivněny 

                                                 
6 Cenzové domácnosti jsou vytvářeny na základě příbuzenských a jiných vztahů 

v rámci jedné hospodařící domácnosti. Rozhodující pro určení typu domácnosti je 

pojem rodina. Rozlišujeme tyto základní typy cenzových domácností: rodinné 

domácnosti (úplné a neúplné) a ostatní domácnosti (vícečlenné nerodinné 

domácnosti a domácnosti jednotlivce). Úplné rodinné domácnosti jsou tvořeny 

manželským párem nebo druhem a družkou s dětmi nebo bez nich, neúplné rodiny 

tvoří jeden z rodičů alespoň s jedním dítětem. Vícečlenné nerodinné domácnosti 

tvoří osoby příbuzné i nepříbuzné, které společně hospodaří. 

 

změnou v metodice. Domácnosti jednotlivců od roku 1970 vzrostly 

o 25 tisíc, tj. o 60 %. K nárůstu docházelo ve všech desetiletích, 

relativně nejvyšší byl v 70. letech (23,6 %), absolutně nejvyšší pak 

v letech 90., kdy přibylo 11 tisíc domácností jednotlivců a tvoří 

tak  téměř  třetinu  všech  rodin a domácností v kraji.   
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Struktura cenzových domácností se mění  podle velikostních 

skupin obcí. V malých a středních obcích je vyšší zastoupení 

úplných rodin, a to jak se závislými dětmi, tak bez nich. S 

přibývajícím počtem obyvatel (ve středních obcích a městech) 

vzrůstá podíl neúplných rodin se závislými dětmi i bez nich. 

Vícečlenných nerodinných domácností se nachází nejvíce v jediném 

městě nad 50 000 obyvatel, v Hradci Králové, a také domácnosti 

jednotlivců mají nejvyšší zastoupení ve městech nad 20 000 obyvatel 

a také v nejmenších obcích do 199 obyvatel.
 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.czso.cz/kraje/hk/stat_publ/r2003/sldb/13-5219-

03/data/cz/start_cz.htm 

 

 

Cenzové domácnosti podle počtu členů a typu domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cenzové domácnosti 
  v tom domácnosti s počtem členů 

celkem 1 2 3 4 5 a více 

celkem 228 158 66 578 66 757 44 071 41 042 9 710 

úplné rodiny 129 875 x 46 022 35 065 39 405 9 383 

bez závislých dětí 69 673 x 46 022 17 031 5 935 685 

se závislými dětmi 60 202 x x 18 034 6 517 1 190 

1 závislé dítě 25 741 x x 18 034     

2 závislé děti 29 068 x x x 26 953 2 115 

3 a více závislých dětí 5 393 x x x x 5 393 

neúplné rodiny 28 706 x 17 998 8 788 1 602 318 

bez závislých dětí 11 437 x 9 136 2 067 218 16 

se závislými dětmi 17 269 x 8 862 6 721 1 384 302 

1 závislé dítě 11 139 x 8 862 1 981 271 25 

2 závislé děti 5 185 x x 4 740 399 46 

3 a více závislých dětí 945 x x x 714 231 

vícečlenné nerodinné 

domácnosti 
2 999 x 2 737 218 35 9 

domácnosti 

jednotlivců 
66 578 66 578 x x x x 

http://www.czso.cz/kraje/hk/stat_publ/r2003/sldb/13-5219-03/data/cz/start_cz.htm
http://www.czso.cz/kraje/hk/stat_publ/r2003/sldb/13-5219-03/data/cz/start_cz.htm


Projekt Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního 
a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 

CZ.1.04/3.4.04/54.00067 
 

12 

 

4) Institucionální a koncepční 

zajištění rodinné politiky na 

regionální (krajské) úrovni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčovými aktéry regionální rodinné politiky jsou kraje a 

obce, kterým je uloženo ustanovením příslušných zákonů (zákon č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a zákon č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení)) pečovat o všestranný rozvoj svého území 

a potřeby svých občanů.  

Rada Královéhradeckého kraje usnesením č.7/254/2009 ze 

dne 18. 2. 2009 zřídila jako svůj poradní orgán Komisi Rady 

Královéhradeckého kraje pro rodinnou politiku (dále jen Komise). 

Předsedou Komise je náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

zodpovědný za oblast sociální, členy a členkami komise jsou 

především zástupci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, v omezené míře pak zástupci dalších 

subjektů (obec a neziskové organizace).  Náplň činnosti Komise, 

vyjma její poradní funkce směrem k Radě Královéhradeckého kraje, 

není žádným dokumentem blíže vymezena.  Její zřízení bylo 

iniciováno v souvislosti s programovým prohlášením Rady 

Královéhradeckého kraje, ale především s přípravou a spuštěním 

projektu „Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji“. 

Komise fakticky existuje, nicméně prakticky nefunguje, její 

potenciál není využíván. Opět je příčinou absence koncepce kraje 

v oblasti rodinné politiky. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou 

stanoveny její priority, opatření a institucionální zakotvení, není 

specifikována ani úloha Komise.   

Dílčím aspektům rodinné politiky, zejm. podpoře rovných 

příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného, pracovního a 

osobního života, se věnuje Rada pro rozvoj lidských zdrojů 

Královéhradeckého kraje (zvláštní poradní orgán Rady 

Královéhradeckého kraje) v rámci Akčního plánu Strategie rozvoje 

lidských zdrojů Královéhradeckého kraje pro období 2010 – 2012.   

Co se týče praktického naplňování opatření a realizace aktivit 

na podporu rodiny v „užším pojetí“ (viz vymezení výše), jsou tyto 

úkoly svěřeny Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, zejm. oddělení sociální práce, prevence a 

sociálně-právní ochrany. Po omezenou dobu byla v rámci struktury 

odboru sociálních věcí zřízena výlučná pracovní pozice 

„koordinátor/ka pro rodinnou politiku“. Tato pozice však byla 

obsazena pouze po omezené období na přelomu let 2008/2009, 

v následujících letech se zeštíhlováním veřejné správy byla tato 

pozice zrušena a dílčí aktivity, jejichž realizace již byla zahájena, 

rozloženy mezi ostatní pracovní pozice dle kapacit a osobní 

angažovanosti jednotlivých pracovnic a pracovníků. V tomto 

způsobu zajištění však již není prostor pro koordinaci a inovativní 

přístup. 
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Dílčí cíl: Institucionálně ukotvit agendu rodinné 

politiky na regionální úrovni 
 

Opatření: 

 Zajistit koordinaci a realizaci opatření a aktivit rodinné 

politiky Královéhradeckého kraje 

Aktivity: 

 Zajistit garanta a koordinátora pro plnění opatření a aktivit 

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje na 

úrovni pověřeného odboru   

 Zajistit koordinaci plnění aktivit vyplývajících z 

Koncepce 

 Zprostředkovat výměnu informací mezi klíčovými 

aktéry rodinné politiky 

 Monitorovat ve spolupráci s relevantními subjekty 

(obcemi, poskytovateli služeb pro rodiny, Úřadem 

práce ČR, ČSÚ atd.) situaci rodin v regionu  

 

 V návaznosti na opatření a aktivity formulované v Koncepci 

revidovat složení a specifikovat náplň činnosti Komise Rady 

Královéhradeckého kraje pro rodinnou politiku, mj. s cílem 

posílit uplatňování prorodinného úhlu pohledu při tvorbě a 

realizaci všech politik na regionální úrovni 

 

 Identifikovat a analyzovat současný stav rodinné politiky 

v obcích s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji 

(problémy, příklady dobré praxe, potenciál rozvoje) v rámci 

jejich samostatné působnosti 

 

 Ověřit metodu komunitního plánování pro podporu rodin 

v rámci pilotní obce s rozšířenou působností. (Aktivita 

navazuje na výsledky analýzy současného stavu rodinné 

politiky v obcích s rozšířenou působností 

v Královéhradeckém kraji.) 

 

 Vytvářet roční realizační plány Koncepce rodinné politiky 

Královéhradeckého kraje 
 

 Monitorovat a vyhodnocovat naplňování ročních 

realizačních plánů a cílů a opatření Koncepce rodinné 

politiky Královéhradeckého kraje 
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5) Podpora vytváření vhodných 

socioekonomických podmínek 

pro fungování rodiny 

 

 

 

 

 

V oblasti podpory finančního a materiálního zajištění rodin učinil 

Královéhradecký kraj významný krok v červnu roku 2009, kdy 

umožnil rodinám z Královéhradeckého kraje využívat výhod 

projektu Rodinné pasy. Jeden ze závazků Programového prohlášení 

Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008 – 2012 tak 

byl naplněn téměř bezprostředně po svém zveřejnění.  

Princip projektu Rodinných pasů je založen na systému 

poskytování slev v komerční i nekomerční sféře pro rodiny z 

Královéhradeckého kraje s alespoň  jedním dítětem do 18 let věku. 

Prioritou Královéhradeckého kraje je získat do slevového systému 

co největší rozsah nabízených výhod zejména v oblasti kultury, 

sportu, volnočasových aktivit, cestovního ruchu, ubytování a 

stravování, ale i dalších služeb komerčního charakteru. Rodiny 

nejsou ochuzeny ani o slevy v oblasti klasických nákupů. Rodiny 

mohou slevy uplatňovat nejen u poskytovatelů v Královéhradeckém 

kraji, ale i v dalších regionech, které se k projektu přihlásily 

(Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, 

Pardubický kraj, Ústecký kraj, Hlavní město Praha). 

Do června roku 2011, tedy 2 let od zahájení projektu 

v Královéhradeckém kraji, se o svou slevovou kartu, která k čerpání 

výhod držitele opravňuje (tzv. rodinný pas) přihlásilo již téměř 5600 

rodin. Slevy mohou uplatnit ve více než 250 provozovnách 

v Královéhradeckém kraji. K dispozici je jim však celorepubliková 

síť, která čítá téměř 4000 slevových nabídek. Rodinné pasy mohu 

k čerpání slev držitelé uplatnit také v síti Familienpass v Dolním 

Rakousku. Příjemným bonusem je provázání slevového systému 

Rodinné pasy s komerčním věrnostním programem Sphere card.  

I přes úspěšný start projektu si je Královéhradecký kraj 

vědom nutnosti zintenzivnit propagaci slevového systému a učinit 

jej zajímavým nejen pro samotné rodiny, ale také pro rodinám 

vstřícné poskytovatele výhod, kteří se do systému zapojují 

dobrovolně a bezplatně. 

 

Dílčí cíl: Zefektivnit fungování slevového systému 

Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji 
 

Opatření: 

 Motivovat nové poskytovatele k zapojení do slevového 

systému - rozšířit nabídku výhod poskytovaných v rámci 

slevového systému, stávající poskytovatele motivovat k další 

spolupráci  
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 Zvýšit informovanost o slevovém systému Rodinné pasy a 

jeho nabídce mezi obyvateli Královéhradeckého kraje 

 Průběžně monitorovat fungování slevového systému, získané 

informace používat pro jeho zefektivnění   

 

Aktivity: 

 Rozšířit nabídku možností propagace poskytovatelů slev a 

výhod zapojených do slevového systému, jejich služeb a zboží  

 

 Pravidelně morálně (popř. hmotně) ocenit poskytovatele slev 

a výhod zapojených do slevového systému 

 

 Posílit propagaci projektu – směrem k cílové skupině 

(rodinám s dětmi) i potenciálním poskytovatelům slev 

 Připravit a realizovat cílenou informační kampaň 

 Pravidelně využívat k propagaci běžných dostupných 

informačních prostředků Královéhradeckého kraje 

(www.kr-kralovehradecky.cz , U nás v kraji, 

Zpravodaj sociálních projektů, 

www.socialniprojekty.cz a další)…  

 

 Zavést pravidelný nezávislý monitoring fungování slevového 

systému, činnosti dodavatelů působících v rámci slevového 

systému, využívání slevového systému zákazníky (držiteli 

slevových karet – rodinami s dětmi), spokojenosti zákazníků i 

poskytovatelů slev a výhod…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.socialniprojekty.cz/
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6) Podpora sociálního  

začleňování pečujících osob 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora sociálního začleňování pečujících osob (nejen osob 

pečujících o děti, ale i o osoby blízké) je velmi úzce spjata s 

podporou vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro 

fungování rodiny, a to především v souvislosti s vytvářením 

podmínek a rozvíjením opatření pro podporu slaďování 

pracovního, rodinného a osobního života. 

Jednou z významných podmínek slučitelnosti pracovního a 

rodinného života jsou fungující služby péče o děti.  Ty se však 

potýkají s nedostatečnou kapacitou. Klíčovou úlohu v řešení tohoto 

problému hrají především obce, které jsou v převážné míře 

zřizovateli mateřských škol. Řada obcí se na tuto skutečnost snaží 

reagovat a jejich kapacitu navyšují. Tento trend potvrzují informace 

z Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

v Královéhradeckém kraji
8
. Ve školním roce 2009/2010 se oproti 

předcházejícímu školnímu roku zvýšil celkový počet dětí 

v mateřských školách zřizovaných obcemi o 4,1 %. Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého 

kraje
9
 formuluje 2 cíle Královéhradeckého kraje v oblasti 

předškolního vzdělávání:  1. spolupracovat se zřizovateli MŠ při 

mapování demografického vývoje ve spádových oblastech 

mateřských škol s možností včasné přípravy na předpokládané 

změny, 2. doporučením žádostí o projekt MŠMT na získávání 

účelové dotace na asistenty pedagoga pro děti se sociálním 

znevýhodněním podporovat rovnost příležitostí v počátečním 

vzdělávání, podporovat integraci romské komunity, zvyšovat účast 

těchto dětí v předškolním vzdělávání. 

  Zcela nedostatečně je však řešena péče o děti do 3 let věku. 

Nedostatek veřejných služeb zde nahrazují neziskové organizace, 

ojediněle přímo zaměstnavatelé. Své služby na tomto poli nabízejí i 

komerční subjekty, které však pro většinu rodičů nejsou finančně 

dostupné a v mnoha případech náklady na tyto alternativní služby 

přesahují získaný výdělek.  

V oblasti služeb péče o děti a podpory slučitelnosti práce a 

rodiny hrají samozřejmě stěžejní úlohu také opatření přijímaná na 

centrální úrovni v oblastech sociálního zabezpečení, 

pracovněprávních vztahů či v oblasti daňové politiky.  

                                                 

8 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji 

za školní rok 2009/2010, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, 

únor 2011 

9 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého 

kraje, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, únor 2008 
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Téma podpory slaďování pracovního, rodinného a osobního 

života ruku v ruce s tématem podpory rovných příležitostí žen a 

mužů nabývá na významu a je intenzivně diskutováno zejména v 

průběhu posledních let, kdy je prosazování cílených opatření pro 

plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, 

vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života a 

podpora zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce finančně 

podporováno prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Některé 

z projektů byly (či jsou) realizovány i na území Královéhradeckého 

kraje.
10

 

 

V oblasti podpory sociálního začleňování hrají důležitou 

úlohu tzv. mateřská či rodičovská centra. Tato centra byla zpravidla 

zakládána z iniciativy rodičů (zejm. matek) na „rodičovské 

dovolené“, které se současně podílely na jejich samosprávě a 

organizovaly programy, které umožňovaly matkám s malými dětmi 

vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. V některých 

případech, zejména ve větších městech, rozšířily o tyto aktivity své 

služby již existující neziskové či charitativní organizace. Střešní 

organizací, která sdružuje členská mateřská a rodičovská centra, je 

Síť mateřských center o. s.  V Královéhradeckém kraji má Síť 

mateřských center 24 členů.   

 

Mateřská a rodičovská či rodinná centra či obdobné dílčí 

projekty dalších organizací hrají důležitou úlohu při posilování 

hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a 

otcovské role ve společnosti, podpory rodinných a rodičovských 

kompetencí, podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných 

                                                 
10

 Nositeli těchto projektů byly (či jsou) neziskové organizace, komerční subjekty, 

ale i orgány samosprávy. 

příležitostí pro všechny včetně podpory zdravého života ve zdravém 

prostředí. 
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7) Podpora prorodinných aktivit 

v Královéhradeckém kraji a 

financování služeb pro rodinu 

 

 

Královéhradecký kraj výše uvedené aktivity dlouhodobě 

podporuje prostřednictvím svých dotačních programů již od roku 

2004
11

. Aktivity podporující sociální začleňování jsou podporovány 

                                                 

11
 Rok 2004 -  Doplňkový dotační program z oblasti sociální s přesahem do jiných 

oborů 

Rok 2005 -  Výběrového dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 pro nestátní neziskové organizace, 

fyzické osoby, obce a jejich příspěvkové organizace poskytující sociální služby na 

území Královéhradeckého kraje 

Rok 2006 - Program podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, 

obcí a jejich příspěvkových organizací poskytujících sociální služby na území 

Královéhradeckého kraje 

Rok 2007 - Program podpory služeb navazujících, kooperujících a souvisejících se 

službami definovanými v zák. č. 108/2006 Sb.  

Rok 2008 - Dotační program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo 

rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2008 

Rok 2009 - Dotační program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo 

rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2009. 

Rok 2010 - Dotační program pro podporu prorodinných aktivit v 

Královéhradeckém kraji pro rok 2010 

Rok 2011 - dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo 

rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2011 

prostřednictvím sociální oblasti, některé z aktivit mateřských center 

dosáhnou také na dotační programy v oblasti školství podporující 

volnočasové aktivity pro děti a mládež. Z hlediska koncepce 

krajských dotací podporujících sociální služby a tzv. služby 

„navazující“ byla důležitá účinnost zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách.  

Od roku 2007 jsou tak služby sociální a služby “navazující“ 

(včetně prorodinných aktivit) podporovány v rámci samostatných 

dotačních programů. V letech 2008 a 2009 byly v rámci zásad 

dotačního programu podporované činnosti vztaženy k Plánu rozvoje 

sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007-09.  

V roce 2010 byl na podporu prorodinných aktivity vypsán 

samostatný dotační program, v rámci kterého byly podporovány 

následující činnosti: 

 podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu 

vyloučení rodičů na mateřské či rodičovské dovolené 

(poradenství, vzdělávání, výměna zkušeností) v rámci aktivit 

otevřených všem (pro účast cílové skupiny není vyžadováno 

členství v organizaci žadatele – tuto skutečnost žadatel 

prokáže v žádosti),  

 podpora rodičovství (poradenství, vzdělávání, výměna 

zkušeností, posilování rodičovských kompetencí, příprava na 

výkon rodičovské role),   

 podpora aktivního (angažovaného) otcovství - podpora 

zapojení otců do každodenní péče o děti a domácnost, 

                                                                                                                
Informace o dotačních programech Královéhradeckého kraje jsou k dispozici na 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=91.  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=91
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překonávání pečovatelských stereotypů (poradenství, 

vzdělávání, výměna zkušeností, osvěta),  

 aktivity na podporu osob pečujících o osobu blízkou 

(poradenství, vzdělávání, výměna zkušeností).  

V roce 2011 byla podpora prorodinných aktivit znovu začleněna 

pod dotační program na podporu činností, které navazují, kooperují 

nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji. Okruh 

podporovaných činností se oproti roku 2010 nezměnil. V rámci 

dotací v sociální oblasti by tak měly být nadále podporovány 

především aktivity napomáhající sociálnímu začleňování rodičů na 

mateřské a rodičovské dovolené a aktivity podporující rozvoj 

rodičovských kompetencí.    

Objem dotací směřovaných na podporu prorodinných aktivit se 

od roku 2004 více než ztrojnásobil. Počet podpořených projektů se 

zvýšil cca 2,5 krát. V roce 2004 bylo podpořeno 6 projektů dotací 

v celkové výši 132.000 Kč, v roce 2011 bylo celkovou dotací 

419.000 Kč podpořeno 15 projektů. Při přidělování dotací a jejich 

výši bylo také zohledňováno, zda a v jaké výši jsou příslušné 

aktivity a organizace podporovány z dalších zdrojů, s ohledem na 

jejich komunitní význam především pak z obecních rozpočtů. 

Zohlednění finanční spoluúčasti obcí a dalších donátorů 

reflektuje diskusi nad otázkou, jaké služby pro rodiny mají 

jednotlivý donátoři (obec, kraj, stát) podporovat. Tato diskuse 

probíhá i na centrální úrovni a její výstupy jsou následující
12

: 

                                                 
12 Metodické setkání s krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy, Sociálně 

právní ochrana dětí, 23. června 2011, Odbor rodiny a dávkových systémů 

Obec:  

volnočasové a zájmové aktivity, komunitní služby reagující na 

potřeby obce a lidí zde žijících  

 

Kraj:  

poskytování komplexních, profesionálních služeb  

 

Stát:  

vysoce specializované služby, služby nadregionálního 

charakteru, nové typy služeb = služby zcela chybějící (pilotní 

odzkoušení), skupiny ohrožené vyloučením a diskriminací   

 

 

 

 

 

Dílčí cíl: Podporovat rovné příležitosti žen a mužů a 

slaďování pracovního, rodinného a osobního života 
 

Realizace opatření a aktivit k dosažení tohoto dílčího cíle je 

intenzivně podporována prostřednictvím Evropského sociálního 

fondu. Královéhradecký kraj vyjadřuje těmto aktivitám podporu a 

vítá jejich realizaci na svém území.    
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Dílčí cíl: Nastavit koncepci financování služeb pro 

rodiny v Královéhradeckém kraji  
 

Opatření:  

 V návaznosti na diskusi na národní úrovni a v návaznosti na 

stávající krajské strategie v souvisejících oblastech nastavit 

jasnou koncepci financování služeb pro rodiny z dotačních 

prostředků Královéhradeckého kraje 

 

Aktivity: 

 Zohlednit koncepci financování služeb pro rodinu v dotačním 

řízení Královéhradeckého kraje v sociální oblasti pro rok 

2012 a v letech následujících  
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8) Sociálně-právní ochrana dětí na 

regionální (krajské) úrovni 

 

 

 

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí 

je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí. Co se rozumí sociálně-

právní ochranou dětí, vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Dalšími právními předpisy, které též upravují ochranu práv a 

oprávněných zájmů dítěte, jsou především zákon o rodině, občanský 

soudní řád, trestní zákon, trestní řád, zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže, zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, právní 

předpisy o sociálním zabezpečení, zákon o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákon 

o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, a 

další.  

Orgány s obecnou působností na úseku ochrany dítěte jsou 

soudy a orgány určené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, tj. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské a obecní úřady a ve 

vztahu k zahraničí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. 

Sociálně-právní ochranu dětí zabezpečují též kraje a obce 

v samostatné působnosti a fyzické a právnické osoby, pokud získají 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Sociálně-právní ochrana 

se poskytuje bezplatně všem nezletilým dětem mladším 18 let, 

pokud zletilosti nenabyly dříve.  

Krajský úřad jako vykonavatel státní správy je příslušný 

zejména k metodickému vedení jemu podřízených správních orgánů 

(obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností) na 

úseku sociálně-právní ochrany dětí, jakož i k individuální odborné 

pomoci či poradenské činnosti. Současně je oprávněn ke kontrole  

a prošetření postupu sociálních pracovníků obce a obce s rozšířenou 

působností. Úkolem krajského úřadu v oblasti sociálně-právní 

ochrany je též odborné posuzování a vedení evidence dětí vhodných 

pro osvojení či pěstounskou péči a žadatelů vhodných stát se 

osvojiteli nebo pěstouny a dále vyhledávání a příprava vhodných 

osvojitelů nebo pěstounů pro konkrétní dítě vedené v evidenci. 

Krajský úřad má též významnou úlohu ve vztahu k nestátním 

organizacím, které se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí. K této činnosti jim vydává pověření a dozoruje její jejich 

výkon. Aktuální seznam osob pověřených k výkonu sociálně-právní 

ochraně dětí v kraji a jejich rozsah činností je zveřejněn na 

webových stránkách Královéhradeckého kraje.
 13

 

Královéhradecký kraj je též zřizovatelem zařízení, v nichž je 

vykonávána institucionální péče a poskytována sociálně-právní 

                                                 
13 http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/socialne-

pravni-ochrana-deti/povereni-k-vykonu-socialne-pravni-ochrany-deti-4600/  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/socialne-pravni-ochrana-deti/povereni-k-vykonu-socialne-pravni-ochrany-deti-4600/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/socialne-pravni-ochrana-deti/povereni-k-vykonu-socialne-pravni-ochrany-deti-4600/
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ochrana. Jsou jimi Dětský domov, základní škola, školní družina a 

školní jídelna v Kostelci nad Orlicí, Dětský domov a školní jídelna v 

Nechanicích, Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna v 

Broumově, Dětský domov a školní jídelna v Sedloňově, Dětský 

domov v Potštejně, Dětský domov, základní škola a školní jídelna v 

Dolním Lánově, Dětský domov a školní jídelna ve Vrchlabí. Dále je 

zřizovatelem ústavů sociální péče – Barevné domky Hajnice, Ústav 

sociální péče pro mládež DOMEČKY, Ústav sociální péče pro 

mládež Kvasiny, jejichž cílovou skupinou jsou i děti a mládež do 18 

let.  

Další organizací Královéhradeckého kraje zaměřenou na 

cílovou skupinu dětí, jimž se poskytuje sociálně-právní ochrana, je 

příspěvková organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 

Trutnov, jež provozuje Dětské centrum a Dětskou ozdravovnu 

Království, které jsou zařízením pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc.  

Hlavním pravidlem pro činnost orgánů sociálně-právní 

ochrany je princip preventivního působení na rodinné vztahy, jsou-li 

zasaženy tak, že přichází v úvahu působení veřejné moci. Opatření 

sociálně-právní ochrany jsou hierarchicky uspořádána ve vnitřně 

provázaný celek, umožňující volbu nástrojů podle konkrétní situace, 

v níž se dítě nachází, a podle intenzity ohrožení (např. uložení 

povinnosti využití pomoci odborného poradenského zařízení, 

výchovná opatření, uložení soudního dohledu).  

Nástrojem kontinuální práce s rodinou, jehož cílem je pomoc 

a podpora rodinám, které se ocitly v obtížné životní situaci a u 

kterých je předpoklad ohroženého vývoje a výchovy dětí s rizikem 

odebrání dětí z rodiny, je sanace rodiny. V Královéhradeckém kraji 

tuto službu poskytuje Občanské sdružení Salinger. Magistrát města 

Hradec Králové si sanaci rodiny zajišťuje také prostřednictvím 

svého terénního sociálního pracovníka/pracovnice. Obecným cílem 

této služby je napomáhat k narovnání vztahů v rodinách a usnadnění 

návratů dětí zpět do rodiny z ústavní péče. V rámci sanace rodiny 

jsou nabízeny především tyto služby: rodinné poradenství, rodinná 

terapie, sociálně-právní poradenství, pomoc v krizových situacích, 

sociální asistence v rodinách, doprovázení při zajišťování osobních 

práv uživatelů. 

 

Dílčí cíl: Zefektivnit systém sociálně-právní ochrany 

dětí 
Opatření: 

 Podporovat další vzdělávání pracovnic/pracovníků OSPOD 

obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

a krajského úřadu 

 Podporovat dostupnost podpůrných služeb pro rodiny 

s dítětem/dětmi v náhradní rodinné péči 

 Podporovat dostupnost sociálních služeb pro rodiny 

s dítětem/dětmi, na něž se sociálně-právní ochrana dětí 

vztahuje 

 Podporovat transformaci systému péče o ohrožené děti 

 Čerpat zkušenosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na 

základě příkladů dobré praxe 

 

Aktivity: 

 

 Pořádat jednorázové vzdělávací semináře a kazuistické 

semináře zaměřené na práci s rodinou s dětmi  
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 Finančně podporovat rozvoj a dostupnost služeb pro rodiny 

s dítětem/dětmi v náhradní rodinné péči vytvořením 

uceleného programu podpory prostřednictvím dotací 

Královéhradeckého kraje 

 

 Finančně podporovat rozvoj a dostupnost služeb pro rodiny 

s dítětem/dětmi, na něž se sociálně-právní ochrana dětí 

vztahuje, prostřednictvím dotací Královéhradeckého kraje 

 

 Spolupodílet se na transformaci systému péče o děti 

prostřednictvím tvorby a odzkoušením nových přístupů 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí jako pilotní kraj 

 

 Žádat o finanční podporu v rámci výzvy Mezinárodní 

spolupráce a navázat kooperaci se zahraničními 

organizacemi za účelem sdílení dobré praxe v oblasti 

systému péče o ohrožené děti a jeho transformaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního 
a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 

CZ.1.04/3.4.04/54.00067 
 

24 

 

 

9) Podpora rodin se  

specifickými potřebami 

 

 

 
 

Na specifické potřeby rodin reaguje Královéhradecký kraj 

prostřednictvím svých dílčích strategií v sociální oblasti. Jedná se 

především o Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních 

služeb (Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 

2011 – 2016) a Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit 

v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016. 

Krajská strategie v oblasti sociálních služeb vyjadřuje směr, 

kterým se budou sociální služby v Královéhradeckém kraji v 

následujícím období ubírat, tvoří ji principy systému sociálních 

služeb a dílčí strategie jednotlivých oblastí. Stěžejním principem 

krajské strategie rozvoje sociálních služeb je život v běžném 

prostředí. V tomto svém principu jednoznačně krajská strategie 

podporuje zdravé fungování rodin a mezigenerační soužití. Zvláštní 

pozornost v tomto ohledu věnuje nutnosti podpory pečujících osob. 

Krajská strategie sociálních služeb vytyčuje také priority 

v oblasti služeb pro rodiny, děti a mládež
14

. Prioritou strategie v 

oblasti služeb pro rodiny a děti je zvýšený důraz na odborné, 

specializované služby poskytované osobám v obtížné životní situaci 

                                                 
14 Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb (Plán rozvoje 

sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016), str. 48 - 49 

(zejm. ve vztahu k náhradní rodinné péči, sociálně-právní ochraně 

dětí, vyloučeným lokalitám). Jedním z dílčích cílů strategie je 

zpracovat koncepci zajištění náhradní rodinné péče a souvisejících 

činností v kraji.  

 

Strategie sociálních služeb se okrajově dotýká i problematiky 

sociálně vyloučených lokalit. Z průzkumu potřeb obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit vyplývá potřeba zacílení služeb komplexně na 

celou rodinu a provázanost terénní práce na následné služby a další 

nástroje integrace.
15

 Na tyto potřeby reaguje Strategie integrace 

sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016. 

Analyzuje současnou situaci v sociálně vyloučených lokalitách v 

Královéhradeckém kraji, předpokládaný vývoj této situace a návrhy 

konkrétních opatření, kterými může kraj současnou situaci ovlivnit. 

Stanovuje cíle v následujících oblastech: kvalita bydlení a zdravotní 

stav obyvatel sociálně vyloučených lokalit, vzdělání obyvatel 

sociálně vyloučených lokalit, integrace obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit na trh práce, oddlužení, spolupráce s obecní 

samosprávou. Situací v sociálně vyloučených lokalitách se zabývá 

komplexně. 

 

Dílčí cíl: Specifické potřeby rodin reflektovat v rámci 

dílčích koncepcí Královéhradeckého kraje v sociální 

oblasti. 
 

                                                 
15 Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb (Plán rozvoje 

sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016), str. 46 - 47 
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10) Kraj příznivý celé rodině, spolupráce, 

medializace a propagace 

témat rodinné politiky 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dílčí cíl: Podporovat prostředí přátelské celé rodině, 

iniciovat spolupráci relevantních aktérů rodinné 

politiky, medializovat a propagovat témata rodinné 

politiky  

 

Opatření:  
 

 Zajišťovat publicitu prorodinným aktivitám realizovaným 

nejen na regionální i národní úrovni, v rámci možností kraje 

se podílet i na propagaci prorodinných aktivit zajišťovaných 

dalšími subjekty 

 

Aktivity: 

 

 Pravidelně zprostředkovávat médiím aktuální informace o 

opatřeních v oblasti rodinné politiky a konkrétních aktivitách 

na podporu rodiny (tiskové zprávy) 

 

 Pravidelně využívat k zajištění  informovanosti a propagaci 

prorodinných aktivit a aktivit náhradní rodinné péče běžných 

dostupných informačních prostředků Královéhradeckého 

kraje (www.kr-kralovehradecky.cz , U nás v kraji, Zpravodaj 

sociálních projektů, www.socialniprojekty.cz a další) 
 

 Realizovat pravidelně konference, kulaté stoly a další setkání 

věnovaná aktuálním tématům rodinné politiky, při přípravě a 

realizaci těchto aktivit, výběru témat a účastníků reflektovat 

zejména průřezový charakter rodinné politiky s cílem posílit 

uplatňování prorodinného úhlu pohledu při tvorbě a 

realizaci všech politik na regionální úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.socialniprojekty.cz/
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   11) Specifikace aktivit: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1) Zajistit garanta a koordinátora pro plnění opatření a aktivit 

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje na úrovni 

pověřeného odboru   

 

Popis: Personálně zajistit činnost koordinátora pro plnění 

opatření a aktivit vyplývajících z Koncepce. 

Nositel (odpovědný subjekt): Rada Královéhradeckého kraje - 

člen Rady Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast 

sociální, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje 

Cíl: Zajistit koordinaci plnění aktivit vyplývajících z Koncepce, 

zprostředkovat výměnu informací mezi klíčovými aktéry rodinné 

politiky, monitorovat ve spolupráci s relevantními subjekty 

(obcemi, poskytovateli služeb pro rodiny, Úřadem práce ČR, 

ČSÚ atd.) situaci rodin v regionu. 

Cílová skupina: Klíčoví aktéři regionální rodinné politiky  

a obyvatelé Královéhradeckého kraje  

Spolupracující subjekt/y: Klíčoví aktéři rodinné politiky na 

regionální i národní úrovni 

Termín: 1. 1. 2012 

Ukazatele: Přijatá Koncepce rodinné politiky 

Popis pracovní pozice, náplně práce příslušného pověřeného/ých 

pracovníka/ů 

Celkové náklady (odhad nákladů): Bez zvláštních požadavků 

na rozpočet KHK, zabezpečeno v rámci činnosti Odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 

 

 

 

2) V návaznosti na opatření a aktivity formulované ve Strategii 

revidovat složení a specifikovat náplň činnosti Komise Rady 

Královéhradeckého kraje pro rodinnou politiku, mj. s cílem posílit 

uplatňování prorodinného úhlu pohledu při tvorbě a realizaci 

všech politik na regionální úrovni 

 

Popis: Aktivita spočívá v úpravě, resp. posílení složení Komise 

Rady Královéhradeckého kraje pro rodinnou politiku o zástupce 

dalších klíčových aktérů regionální rodinné politiky i dalších 

relevantních politik.  A dále ve formulaci náplně její stěžejní 

činnosti a svěření úkolů. 

Nositel (odpovědný subjekt): Rada Královéhradeckého kraje  

Cíl: Institucionálně ukotvit agendu rodinné politiky na regionální 

úrovni. Efektivně využít potenciálu poradního orgánu Rady 

Královéhradeckého kraje. Účastí (členstvím) v poradním orgánu 

rady kraje motivovat ke spolupráci zástupce relevantních 



Projekt Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního 
a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 

CZ.1.04/3.4.04/54.00067 
 

27 

 

klíčových aktérů (příležitost získat cenné informace pro přípravu 

opatření a aktivit v oblasti regionální rodinné politiky). Posílit 

uplatňování prorodinného úhlu pohledu při tvorbě a realizaci 

všech politik na regionální úrovni atd. 

Cílová skupina: Klíčoví aktéři regionální rodinné politiky  

a politik souvisejících, obyvatelé Královéhradeckého kraje 

Spolupracující subjekt/y: Klíčoví aktéři rodinné politiky na 

regionální i národní úrovni 

Termín: 31. 3. 2012 

Ukazatele: Usnesení Rady KHK upravující složení Komise 

Rady Královéhradeckého kraje pro rodinnou politiku, zápisy ze 

setkání Komise, prezenční listiny 

Celkové náklady (odhad nákladů): Bez zvláštních požadavků 

na rozpočet KHK, zabezpečeno v rámci činnosti Odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Identifikovat a analyzovat současný stav rodinné politiky 

v obcích s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji 

(problémy, příklady dobré praxe, potenciál rozvoje) v rámci jejich 

samostatné působnosti 

 

Popis: Aktivita spočívá v analýze současného stavu rodinné 

politiky v obcích s rozšířenou působností. Prostřednictvím 

získaných informací budou navrhnuty opatření pro rozvoj 

rodinné politiky v Královéhradeckém kraji. 

Nositel (odpovědný subjekt): Odbor sociálních věcí Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje 

Cíl: Zjistit současný stav opatření a aktivit týkajících se rodinné 

politiky v obcích s rozšířenou působností Královéhradeckého 

kraje v jejich samostatné působnosti. Na základě této analýzy 

zpracovat přehled prorodinných opatření vhodných k rozvíjení 

na úrovni Královéhradeckého kraje dle reálných možností. 

Cílová skupina: Obce s rozšířenou působností 

v Královéhradeckém kraji 

Spolupracující subjekt/y: pracovník/pracovnice odboru 

sociálních věcí v rámci své diplomové práce  

Termín: 31. 12. 2012 

Ukazatele: Závěrečná zpráva z průzkumu  

Celkové náklady (odhad nákladů): Bez zvláštních požadavků 

na rozpočet KHK, zabezpečeno v rámci činnosti Odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Zdroje financování: -  

Finanční podíl zapojených subjektů: - 
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4) Pilotně ověřit metodu komunitního plánování pro podporu rodin 

v rámci vybrané obce s rozšířenou působností 

 

Popis: Prostřednictvím této aktivity se pilotně ověří metoda 

komunitního plánování jako prostředek pro plánování opatření 

na podporu rodin v rámci vybrané obce s rozšířenou působností. 

Aktivita navazuje na výsledky analýzy současného stavu rodinné 

politiky v obcích s rozšířenou působností v Královéhradeckém 

kraji. 

Nositel (odpovědný subjekt): Vybraná obec s rozšířenou 

působností v Královéhradeckém kraji  

Cíl: Ověřit metodu komunitního plánování a podpořit tak rozvoj 

rodinné politiky v pilotní obci s rozšířenou působností 

Královéhradeckého kraje.  

Cílová skupina: Pilotní obec s rozšířenou působností 

Královéhradeckého kraje  

Spolupracující subjekt/y: Odbor sociálních věcí 

Termín: 31. 12. 2013 

Ukazatele: Závěrečná zpráva  

Celkové náklady (odhad nákladů): 200 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 

 

 

 

 

 

 

 

5) Vytvářet roční realizační plány Koncepce rodinné politiky 

Královéhradeckého kraje 

Popis: Aktivita spočívá ve tvorbě ročních realizačních plánů 

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje. Realizační 

plány jsou nástrojem naplňování Koncepce, specifikují aktivity 

realizované v rámci jednotlivých priorit pro příslušný kalendářní 

rok včetně harmonogramu jejich realizace, nákladů a 

kompetencí. 

Nositel (odpovědný subjekt): Odbor sociálních věcí Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje, Rada Královéhradeckého kraje  

Cíl: Naplňovat cíle a opatření vyplývající z Koncepce. 

Cílová skupina: Klíčoví aktéři regionální rodinné politiky a 

obyvatelé Královéhradeckého kraje.  

Spolupracující subjekt/y: Klíčoví aktéři rodinné politiky na 

regionální i národní úrovni 

Termín: 31. 3. 2012 a dále k 31. 1. pro každý následující 

kalendářní rok po dobu platnosti Koncepce 

Ukazatele:  
Realizační plán pro příslušný kalendářní rok schválený Radou 

Královéhradeckého kraje. 

Celkové náklady (odhad nákladů): Bez zvláštních požadavků 

na rozpočet KHK, zabezpečeno v rámci činnosti Odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 
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6) Monitorovat a vyhodnocovat naplňování ročních realizačních 

plánů a cílů a opatření Koncepce rodinné politiky 

Královéhradeckého kraje 

Popis: Aktivita spočívá v průběžném sledování realizace aktivit 

ročních realizačních plánů, vyhodnocování jejich výstupů  

a zhodnocení naplňování cílů a opatření Koncepce. Výstupy 

průběžného monitoringu a konečné vyhodnocení představují 

stěžejní východiska pro stanovení cílů, opatření a především 

konkrétních aktivit realizačního plánu pro rok následující, 

případně aktualizaci Koncepce. 

Nositel (odpovědný subjekt): Odbor sociálních věcí Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje 

Cíl: Sledovat realizaci aktivit ročních realizačních plánů, 

vyhodnotit jejich výstupy a výsledky a vyhodnotit naplňování 

realizačních plánů a cílů a opatření Koncepce. 

Cílová skupina: Klíčoví aktéři regionální rodinné politiky a 

obyvatelé Královéhradeckého kraje.  

Spolupracující subjekt/y: Klíčoví aktéři rodinné politiky na 

regionální i národní úrovni 

Termín: k 31. 1. 2013 a dále k 31. 1. každý následující 

kalendářní rok po dobu platnosti Koncepce 

Ukazatele: Přehled aktivit realizovaných po dobu platnosti 

příslušného realizačního plánu a závěrečné vyhodnocení 

naplňování realizačního plánu a cílů a opatření Koncepce 

Celkové náklady (odhad nákladů): Bez zvláštních požadavků 

na rozpočet KHK, zabezpečeno v rámci činnosti Odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 

7) Rozšířit nabídku možností propagace poskytovatelů slev a výhod 

zapojených do slevového systému, jejich služeb a zboží 

 

Popis: Aktivita spočívá ve výběru a realizaci nových forem 

propagace.  Zdrojem informací o vhodných formách propagace 

jsou mj. výstupy nezávislého monitoringu. V rámci těchto aktivit 

se může jednat jak o hromadnou propagaci všech poskytovatelů 

v rámci slevového systému, tak o „výběrovou“ propagaci (např. 

tematicky ve vztahu k jiným projektům Královéhradeckého 

kraje, dle míry zapojení, využívání nabízených slev a výhod u 

jednotlivých poskytovatelů atp.). 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj v roli 

zadavatele, dodavatelé propagačních aktivit (nástrojů) 

Cíl: Motivovat poskytovatele slev a výhod zapojených do 

slevového systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji 

k setrvání v systému, popř. rozšíření nabízených slev a výhod. 

Zvýšit počet poskytovatelů slev a výhod zapojených do 

slevového systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji. 

Cílová skupina: Stávající i potenciální poskytovatelé slev a 

výhod zapojených do slevového systému Rodinné pasy 

v Královéhradeckém kraji. 

Spolupracující subjekt/y: Dodavatel (realizátor) nezávislého 

monitoringu, dodavatelé propagačních aktivit (nástrojů) 

Termín: Průběžně 

Ukazatele: Počet uplatněných nástrojů propagace. Počet 

propagovaných poskytovatelů slev (nástroje hromadné 

propagace, nástroje „výběrové“ propagace) 

Celkové náklady (odhad nákladů): 300 tis. Kč/rok 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 
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8) Pravidelně morálně (popř. hmotně) ocenit poskytovatele slev a 

výhod zapojených do slevového systému                   

 

Popis: Aktivita spočívá ve vyhledávání a využívání vhodných 

motivačních nástrojů (nabídka dalších forem propagace, hmotné 

ocenění atd.). 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj  

Cíl: Motivovat poskytovatele slev a výhod k zapojení a setrvání 

ve slevovém systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji. 

Cílová skupina: Poskytovatelé slev a výhod zapojení do 

slevového systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji 

Spolupracující subjekt/y: Dodavatel (realizátor) nezávislého 

monitoringu 

Termín: 1x/rok 

Ukazatele: Počet uplatněných forem motivace, 

počet dotčených/zapojených poskytovatelů slev v rámci 

jednotlivých nástrojů, počet poskytovatelů (provozoven) ve 

slevovém systému, počet nových poskytovatelů slev 

/provozoven/uzavřených smluv, počet obnovených smluv, počet 

ukončených smluv 

Celkové náklady (odhad nákladů): 200 tis. Kč/rok 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 

 

 

 

 

9) Připravit a realizovat cílenou informační kampaň směrem 

k cílové skupině (rodinám s dětmi) i potenciálním poskytovatelům 

slev 
 

Popis: Aktivita spočívá v realizaci propagační kampaně 

zaměřené jak na uživatele slev a výhod v rámci slevového 

systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji, tak na 

potenciální nové poskytovatele slev a výhod. Vyjma propagační 

kampaně využívající externích komunikačních prostředků 

využívá Královéhradecký kraj k průběžné propagaci a 

informovanosti cílových skupin běžných dostupných 

informačních prostředků Královéhradeckého kraje (www.kr-

kralovehradecky.cz , U nás v kraji, Zpravodaj sociálních 

projektů, www.socialniprojekty.cz a další). 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj, 

dodavatel/é  

Cíl: Posílit propagaci projektu – směrem k cílové skupině 

(rodinám s dětmi) i potenciálním poskytovatelům slev. 

Cílová skupina: Uživatelé slev a výhod v rámci slevového 

systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji, 

Poskytovatelé slev zapojení ve slevovém systému Rodinné pasy 

v Královéhradeckém kraji 

Spolupracující subjekt/y: Dodavatel/é v rámci informační 

(propagační) kampaně 

Termín: Průběžně 

Ukazatele: Počet zaregistrovaných rodin, počet nových 

poskytovatelů slev /provozoven/uzavřených smluv  

Celkové náklady (odhad nákladů): 500 tis. Kč/rok 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.socialniprojekty.cz/
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10) Zajistit činnost koordinátora projektu Rodinné pasy 

provozujícího kontaktní centrum Rodinných pasů pro 

Královéhradecký kraj a rozvíjet nábor a spolupráci s poskytovateli 

slev  
 

Popis: Aktivita spočívá v zajištění činnosti kontaktního centra 

Rodinných pasů v Královéhradeckém kraji, které je nositelem 

zejm. následujících aktivit: plnění funkce koordinátora a 

poradce projektu, provoz webových stránek, administrace 

elektronické databáze rodin zapojených do systému, 

administrace elektronické databáze poskytovatelů slev 

zapojených do systému, zajištění komunikace s držiteli karet 

prostřednictvím elektronické pošty, e-magazínu a e-aktualit, 

provoz infolinky, spolupráce s administrátory systému 

Rodinných pasů v ostatních krajích ČR atd.  Dále tato aktivita 

zahrnuje vyhledávání nových poskytovatelů slev, jejich zapojení 

do slevového systému a spolupráci s poskytovateli.  

 Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj v roli 

zadavatele, dodavatel/é 

Cíl: Zajistit kontinuitu projektu, zvýšit počet poskytovatelů slev 

a výhod zapojených do systému. 

Cílová skupina: Uživatelé slev a výhod v rámci slevového 

systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji, 

Poskytovatelé slev zapojení ve slevovém systému Rodinné pasy 

v Královéhradeckém kraji 

Spolupracující subjekt/y: Dodavatel/é zajišťující činnost 

koordinátora projektu a nábor a spolupráci s poskytovateli slev 

Termín: Průběžně 

Ukazatele: Počet zaregistrovaných rodin, počet nových 

poskytovatelů slev /provozoven/uzavřených smluv  

 

Celkové náklady (odhad nákladů): 1000 tis. Kč/rok 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 

 

11) Zavést pravidelný nezávislý monitoring fungování slevového 

systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji 

 

 

Popis: Aktivita spočívá v zavedení a pravidelné realizaci 

nezávislého monitoringu fungování slevového systému, činnosti 

jednotlivých dodavatelů působících v rámci slevového systému, 

využívání slevového systému zákazníky (držiteli slevových karet 

– rodinami s dětmi), spokojenosti zákazníků i poskytovatelů slev 

a výhod atd. Jeho zadavatelem je Královéhradecký kraj. 

Monitoring je realizován dodavatelsky. Dodavatel monitoringu 

není v rámci fungování slevového systému Rodinné pasy 

v Královéhradeckém kraji dodavatelem žádné z dalších aktivit, 

které jsou předmětem pravidelného vyhodnocování. Součástí 

monitoringu je předložení návrhů opatření ke zlepšení ve 

sledovaných oblastech. 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj v roli 

zadavatele, dodavatel  

Cíl: Pravidelně vyhodnocovat fungování slevového systému 

s cílem získat zpětnou vazbu a návrhy ke zkvalitnění 

sledovaných oblastí. 

Cílová skupina: Dodavatelé působící v rámci slevového 

systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji, uživatelé slev 

a výhod (rodiny s dětmi), poskytovatelé slev a výhod v rámci 

slevového systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji 
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Spolupracující subjekt/y: Dodavatelé působící v rámci 

slevového systému Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji 

Termín: 1x/rok 

Ukazatele: Závěrečná zpráva s návrhy opatření ke zlepšení 

(doporučení) 

Celkové náklady (odhad nákladů): 200 tis. Kč/rok 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 

 

 

 

12) Zohlednit koncepci financování služeb pro rodinu v dotačním 

řízení Královéhradeckého kraje v sociální oblasti  

 

Popis: Aktivita spočívá v nastavení koncepce financování služeb 

pro rodinu a prorodinných aktivit a jejím zohlednění v dotační 

strategii Královéhradeckého kraje, resp. v koncepci financování 

služeb sociálních a služeb navazujících na služby sociální 

v Královéhradeckém kraji. 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj   

Cíl: Nastavit strategii financování služeb pro rodinu a podpory 

prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji. 

Cílová skupina: Obyvatelé Královéhradeckého kraje, 

poskytovatelé služeb pro rodiny (prorodinných aktivit) 

Spolupracující subjekt/y: --- 

Termín: 31. 8. 2012 

Ukazatele: Formulované zásady financování služeb pro rodinu 

(podpory prorodinných aktivit) 

Celkové náklady (odhad nákladů): 500 tis. Kč/rok 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 

 

 

13) Pořádat jednorázové vzdělávací semináře a kazuistické 

semináře zaměřené na práci s rodinou s dětmi 

 

Popis: Aktivita spočívá v realizaci jednorázových seminářů na 

aktuální téma dle potřeby pracovníků a kazuistických seminářů 

s využitím principů Bálintovké skupiny. 

Nositel (odpovědný subjekt): Odbor sociálních věcí Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje 

Cíl: Vzdělávat kompetentní a kvalifikované sociální 

pracovnice/pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Sdílet s nimi informace a zkušenosti z praxe a následně je 

reflektovat v rámci transformace systému péče o děti. 

Cílová skupina: Sociální pracovnice/pracovníci orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí  

Spolupracující subjekt/y:  
Termín: min. 3 semináře/rok 

Ukazatele: Počet realizovaných seminářů, Počet účastníků 

Celkové náklady (odhad nákladů): 20 tis. Kč/rok 

Zdroje financování: Evropský sociální fond a státní rozpočet 

prostřednictvím individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a 

kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. 

 Finanční podíl zapojených subjektů: Hrazeno plně 

z individuálního projektu 
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14) Finančně podporovat rozvoj a dostupnost služeb pro rodiny 

s dítětem/dětmi v náhradní rodinné péči vytvořením uceleného 

programu podpory prostřednictvím dotací Královéhradeckého 

kraje 

 

Popis: Aktivita spočívá ve finanční podpoře služeb pro 

pěstounské rodiny a tím zajištění jejich dostupnosti a rozvoje 

v kraji. Systémová pomoc pěstounským rodinám by měla být 

především zaměřena na podporu v procesu adaptace dítěte 

v nové rodině, sociálně-psychologické poradenství, a to 

individuální, telefonické nebo prostřednictvím internetového 

poradenství, rodinnou terapii, právní poradenství (v oblasti 

soudního a správního řízení, zaměřené na náhradní rodinnou 

péči), terénní sociální práci v pěstounských rodinách, rekreačně-

poradenské pobyty, zprostředkování dobrovolnické služby pro 

rodiny, konzultace v oblasti materiální pomoci, podpora 

svépomocného setkávání v klubech pěstounů. 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj  

Cíl: Vytvořit efektivní síť služeb pro rodiny s dítětem/dětmi 

v pěstounské péči dostupnou v celém Královéhradeckém kraji, 

zvýšit zájem o náhradní rodinnou péči, zabránit přetíženosti 

pěstounských rodin. 

Cílová skupina: Pěstounské rodiny v Královéhradeckém kraji 

Spolupracující subjekt/y: Obce s rozšířenou působností 

Termín: Průběžně 

Ukazatele: Počet podpořených služeb a pokrytých regionů 

Celkové náklady (odhad nákladů): 500 tis. – 2 mil. Kč/rok 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

      Finanční podíl zapojených subjektů: Obce s rozšířenou 

působností se finančně spolupodílí 

 

15) Finančně podporovat rozvoj a dostupnost služeb pro rodiny 

s dítětem/dětmi, na něž se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí, 

prostřednictvím dotací Královéhradeckého kraje 

 

Popis: Aktivita spočívá v e finanční podpoře služeb pro rodiny 

s dítětem/dětmi, na něž se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí, 

a tím zajištění jejich dostupnosti a rozvoje v kraji. 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj  

Cíl: Vytvořit ucelený program podpory rodin s dítětem/dětmi, na 

něž se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí, dostupný v celém 

Královéhradeckém kraji. 

Cílová skupina: Ohrožené rodiny v Královéhradeckém kraji 

Spolupracující subjekt/y: Obce s rozšířenou působností 

Termín: Průběžně 

Ukazatele: Počet podpořených služeb a pokrytých regionů 

Celkové náklady (odhad nákladů): 500 tis. – 2 mil. Kč/rok 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Obce s rozšířenou 

působností se finančně spolupodílí 
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16) Spolupodílet se na transformaci systému péče o děti 

prostřednictvím tvorby a odzkoušením nových přístupů v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí jako pilotní kraj 
 

Popis: Aktivita je zaměřená na ověřování a implementaci 

Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému 

péče o ohrožené děti zapojením Královéhradeckého kraje jako 

kraje pilotního. 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj  

Cíl: Podílet se na ověřování a implementaci Národního akčního 

plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti 

a na dalších aktivitách souvisejících s reformou systému péče o 

ohrožené děti a rodiny. 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi ohrožené sociálním 

vyloučením, ohrožené děti, děti v ústavní péči, pěstounské 

rodiny  

Spolupracující subjekt/y: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

ostatní pilotní kraje  

Termín: 30. 6. 2014 

Ukazatele: Navýšení počtu pěstounských rodin 

Celkové náklady (odhad nákladů):  

Zdroje financování: Evropský sociální fond a státní rozpočet 

prostřednictvím individuálního projektu Ministerstva práce a 

sociálních věcí 

Finanční podíl zapojených subjektů: Financováno v plném 

rozsahu z ESF a státního rozpočtu 

 

 

 

 

 

17) Žádat o finanční podporu v rámci výzvy Mezinárodní 

spolupráce a navázat kooperaci se zahraničními organizacemi za 

účelem sdílení dobré praxe v oblasti systému péče o ohrožené děti a 

jeho transformaci 

 

Popis: Aktivita zaměřená na čerpání informací a zkušeností 

z oblasti fungování systému sociálně-právní ochrany dětí ve 

Slovenské republice. Pro připravovanou transformaci a 

sjednocení systému péče o ohrožené děti by bylo přínosné čerpat 

zkušenosti a znát pozitivní i negativní dopady reformy systému 

péče o ohrožené děti na Slovensku. 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj  

Cíl: Aplikovat pro nás inovativní metody a postupy, které 

úspěšně fungují na Slovensku. 

Cílová skupina: Sociální pracovnicí orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí, neziskových organizací 

Spolupracující subjekt/y: Partner projektu, spolupracující 

organizace 

Termín: 31. 3. 2013 

Ukazatele: Počet podpořených osob, počet podpořených 

organizací 

 Celkové náklady (odhad nákladů):  

Zdroje financování: Evropský sociální fond a státní rozpočet 

prostřednictvím grantového projektu Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Financováno v plném 

rozsahu z ESF a státního rozpočtu 
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18) Pravidelně zprostředkovávat médiím aktuální informace o 

opatřeních v oblasti rodinné politiky a konkrétních aktivitách na 

podporu rodiny (tiskové zprávy) 
 

 

Popis: Aktivita spočívá v zajištění průběžné informovanosti 

médií o tématech rodinné politiky, opatřeních na národní i 

regionální úrovni, konkrétních aktivitách na podporu rodiny a 

v šíření příkladů dobré praxe. 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj (věcně 

příslušné odbory ve spolupráci s tiskovým oddělením) 

Cíl: Medializovat a propagovat témata rodinné politiky, 

informovat klíčové aktéry a obyvatele Královéhradeckého kraje, 

budovat ideu kraje přátelského celé rodině. 

Cílová skupina: Média, obyvatelé Královéhradeckého kraje, 

odborná veřejnost 

Spolupracující subjekt/y: Klíčoví aktéři regionální rodinné 

politiky  

Termín: Průběžně 

Ukazatele: Počet tiskových zpráv, počet zveřejněných 

příspěvků 

Celkové náklady (odhad nákladů): Bez zvláštních požadavků 

na rozpočet KHK, zabezpečeno v rámci činnosti věcně 

příslušných odborů a tiskového oddělení 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 

 

 

 

 

19) Pravidelně využívat k zajištění  informovanosti a propagaci 

prorodinných aktivit a aktivit náhradní rodinné péče běžných 

dostupných informačních prostředků Královéhradeckého kraje 

(www.kr-kralovehradecky.cz, U nás v kraji, Zpravodaj sociálních 

projektů, www.socialniprojekty.cz a další) 

 

Popis: Aktivita spočívá v zajištění průběžné informovanosti o 

tématech rodinné politiky, opatřeních na národní i regionální 

úrovni, konkrétních aktivitách na podporu rodiny a náhradní 

rodiny a v šíření příkladů dobré praxe prostřednictvím vlastních 

komunikačních nástrojů Královéhradeckého kraje: www.kr-

kralovehradecky.cz , U nás v kraji, Zpravodaj sociálních 

projektů, www.socialniprojekty.cz  atd. 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj (věcně 

příslušné odbory) 

Cíl: Medializovat a propagovat témata rodinné politiky, 

informovat klíčové aktéry a obyvatele Královéhradeckého kraje, 

budovat ideu kraje přátelského celé rodině. 

Cílová skupina: Obyvatelé Královéhradeckého kraje, odborná 

veřejnost 

Spolupracující subjekt/y: Klíčoví aktéři regionální rodinné 

politiky  

Termín: Průběžně 

Ukazatele: Počet zveřejněných příspěvků 

Celkové náklady (odhad nákladů): Bez zvláštních požadavků 

na rozpočet KHK, zabezpečeno v rámci činnosti věcně 

příslušných odborů a tiskového oddělení 

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.socialniprojekty.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.socialniprojekty.cz/
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20) Realizovat pravidelně konference, kulaté stoly a další setkání 

věnovaná aktuálním tématům rodinné politiky 

 

Popis: Aktivita spočívá v realizaci pravidelných konferencí 

(popř. kulatých stolů a dalších setkání).  Při přípravě a realizaci 

těchto aktivit, výběru témat a účastníků je reflektován zejména 

průřezový charakter rodinné politiky. 

Nositel (odpovědný subjekt): Královéhradecký kraj, Komise 

Rady Královéhradeckého kraje pro rodinou politiku 

Cíl: Posílit uplatňování prorodinného úhlu pohledu při tvorbě a 

realizaci všech politik na regionální úrovni. Sdílet informace a 

zkušenosti. V kooperaci s dalšími klíčovými aktéry regionální 

rodinné politiky řešit aktuální témata v této oblasti. 

Cílová skupina: Klíčoví aktéři regionální rodinné politiky 

Spolupracující subjekt/y: Klíčoví aktéři regionální rodinné 

politiky  

Termín: min. 2 akce/rok 

Ukazatele: Počet realizovaných setkání 

Počet účastníků 

Celkové náklady (odhad nákladů): 50 tis. Kč/rok  

Zdroje financování: Rozpočet Královéhradeckého kraje 

Finanční podíl zapojených subjektů: Královéhradecký kraj 

financuje v plném rozsahu 



 

 
 
 
 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR 
 

 

 

 

 

 


