
    Rodinná politika ve městě Olomouci 

 

 

 



Vize města Olomouce 

 Středoevropské duchovní, kulturní a sportovní centrum 

 Přívětivé městské prostředí s možností odpočinku   v zeleni 

parků i na březích řek 

 Bezpečné a dopravně dostupné místo pro život bez bariér, 

město s rozvinutou sítí sociálních a zdravotních služeb a 

přátelské rodinám 

     viz.:Strategický plán města Olomouce  

       na období 2017 - 2023 



Konkrétní cíle  
 

 Dostupné bydlení pro seniory, mladé rodiny, osoby v 

nouzi či v jiné složité situaci 

 Schopnost města reagovat na demografický vývoj – 

zajištění efektivní koordinace sociálních a souvisejících 

služeb (komunitní plánování) 

 Rozvoj bezbariérové přístupnosti města 

 Podpora a rozvoj prorodinných opatření 

 Posílit bezpečí občanů (zejména formou preventivních 

aktivit) 

 

 … 



Plán udržitelné mobility města Olomouce 

(PUMMO) 

řeší zajištění udržitelnosti dopravy ve městě ve všech 

formách včetně řešení parkování a zlepšení bezpečnosti 

dopravy a bezbariérovosti ve městě 

https://spokojena.olomouc.eu 

 

https://spokojena.olomouc.eu/


Prorodinná politika 

 představuje souhrn aktivit a opatření na podporu celé 

rodiny. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, která 

zasahuje do různých oblastí života, spolupracuje odbor 

sociálních věcí MMOl s odbory, školství, cestovního 

ruchu a sportu, dopravy a územního rozvoje, strategie a 

řízení atd.  

 s odborníky z různých oblastí (UPOL) 

 



Pracovní skupina rodinné politiky 

 schválena RMO dne 14. 4. 2015. Pracovní 

skupina je tvořena zástupci : 

 odboru sociálních věcí, školství, dopravy a 

územního rozvoje, cestovního ruchu a sportu, 

kultury MMOl,  

 prorodinných neziskových organizací ( RC/MC) 

 Univerzity Palackého v Olomouci,  

 Krajského úřadu Olomouckého kraje a MPSV 

 



RODINA 

 

Pro účely tohoto koncepčního materiálu mluvíme o rodině 

jako o soužití alespoň dvou lidí, o rodinách s dětmi do 26 let, 

mladých a bezdětných rodinách a rodinách seniorů a se 

seniory. 

 

 



Podklady pro koncepci  rodinné politiky 

  Základní sociodemografické údaje (ČSÚ) 

 Zjišťování potřeb prostřednictvím zapojení KMČ 
(SocioFactor s.r.o, 2018) 

 Průzkum mezi seniory ve městě Olomouci 
(EDUKOL, 2017) 

 SWOT analýzy v rodinné a seniorské oblasti a s 

vybranými komisemi městských částí 



Koncepce prorodinné politiky SMOl na 

roky 2019 – 2021 

Opatření v těchto oblastech: 

 Komunikace s rodinami 

 Služby pro rodiny 

 Slučitelnost rodinného života a zaměstnání 

 Městský prostor přátelský rodinám 

 Přímá podpora rodin 

 Institucionální udržitelnost rodinné politiky 

 



• Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany 

města  

• aktualizovat a propagovat stávající webové stránky prorodinné politiky a 

webové stránky pro seniory, využívat sociální sítě při informování 

občanů o aktivitách a novinkách v rámci prorodinné (tedy i seniorské) 

politiky  

• navázat užší spolupráci s KMČ 

 

Komunikace s rodinami 



 Propagace a realizace aktivit podporujících rodiny  

 podporovat organizování seminářů, kulatých stolů a konferencí o rodině  

realizovat akce pro seniory – přednášky, besedy, plesy, výlety, 

sportovní dny atd.  

 propagovat prorodinné aktivity prostřednictvím časopisu Olomoucký 

senior  

 nadále vyhledávat a oceňovat Místa přátelská rodinám  

 zapojovat veřejnost do diskuse o rodinné politice 



 Služby pro rodiny 

 

 Plánování a vyhodnocování dostatečnosti nabídky služeb 

péče o děti předškolního a školního věku  

  Otevření škol veřejnosti 

 Činnost komunitní školy  

 Podpora center pro rodinu  

 Podpora dopravní výchovy ve městě (prostřednictvím činnosti 

Centra SEMAFOR) 

 

 

 



 Podpora činnosti komunitního centra Peškova  

 Podpora mezigeneračního soužití 

 Podpora činnosti klubů pro seniory  

 



Městský prostor přátelský rodinám 

 Bezbariérový pohyb po městě  

 Rozvoj městské hromadné dopravy 

 Podpora a rozvoj cyklistické dopravy 

 Veřejný prostor přístupný rodinám s dětmi 

 Inkluzivní herní prvky dětských hřišť 

 Mapování bezbariérovosti objektů (web)    

 Přebalovací koutky a místa pro rodiče ve veřejných 

prostorách  



Přímá podpora rodin 

 Slevy pro rodiny v městských zařízeních a MHD  

 Podpora dětí z nízkopříjmových rodin v přístupu 

ke vzdělávání  (Fond pomoci olomouckým dětem) 



Institucionální udržitelnost prorodinné politiky 

 Institucionální a personální zajištění prorodinné 

politiky  

 Finanční udržitelnost prorodinných a 

proseniorských aktivit  

 Tvorba nové koncepce prorodinné politiky SMOl  



Děkujeme všem, kteří se na zpracování Koncepcï 

prorodinné politiky SMOl na roky 2019 – 2021 

přímo podíleli, připomínkovali jeho obsah a byli 

ochotni mu věnovat svůj čas. 

 

 



Soutěž Obec přátelská rodině roku 2019 

Co je z dotace realizováno? 

 Vyhlášení soutěže: 19. 4. 2017 

 do 2. 6.) 

 O vítězství jsem se dozvěděli 7. 9.  



1. Vzdělávací akce pro žáky ZŠ, MŠ, děti            

v rodinných centrech, rodiče 

 realizace celkem 38 vzdělávacích programů v rámci ZŠ  

a MŠ 

 prožitkové interaktivní vzdělávací programy v oblasti 

osobnostně-sociální výchovy 

 programy na téma práce se vztahy, sociální klima třídy 

 programy na aktuální témata dneška 

 akce pro rodiny s dětmi, vzdělávací akce pro rodiče 

 

 

 



2. Realizace aktivit podporujících rodiny 

 

 Aplikační centrum BALUO – Fakulta 

tělesné kultury Univerzity Palackého v 

Olomouci (19. října a 9. listopadu) – Sportovně 

vzdělávací akce 





 Sluňákov – Centrum ekologických aktivit 

– sobota 21. září proběhl Den pro rodiče 

s dětmi „Den vody na Sluňákově“ 





 Zoologická zahrada Olomouc, p.o. – 

sobota 28. září – děti do 15 let vstup 

zdarma 

 Aquapark Olomouc a.s. – pátky 4., 11. a 

18. října sleva na vstupném ve výši 50 % 

na všechny kategorie 



 Kino Metropol – nedělní pohádka pro děti     

za symbolické vstupné 20 Kč (15. září           

Toy Story4: Příběh hraček; 27. října Ovečka 

Shaun ve filmu: Farmageddon; 17. listopadu) 

 Ride2sCool – dětská škola technické 

jízdy na kole 





 Nejrůznější akce rodinných center           

pro rodiče s dětmi 



     3. Rozvoj materiálního vybavení 

 Venkovní herní prvky, zahradní nábytek 

 Knihy, interaktivní hračky 

 Vybavení pro komunitní školu 

 3D stojany Kočičky Oly 

 Reklamní předměty 

 Sportovní vybavení pro hřiště otevřená 
veřejnosti 



4. Zvýšení informovanosti veřejnosti o 

prorodinné politice města 

 Vytvořen nový roll-up 

 Letáčky propagující web rodinné politiky 

 Letáky a plakáty s přehledem akcí podpořených 

z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská 

rodině 

 Upoutávky prostřednictvím TV Morava, Radia 

Haná a Olomoucké drbny 



    Propagace prostřednictvím TV Morava 



   Propagace prostřednictvím Radio Haná 



A co nás čeká v nejbližší době? 

• Akční plán na rok 2020 

• Kontrola nominovaných Míst přátelských rodině 
a jejich ocenění 

• Náměty na realizaci akcí v Týdnu pro rodinu 



https://www.youtube.com/watch?v=D8-

kxrl2ECI  

https://www.youtube.com/watch?v=D8-kxrl2ECI
https://www.youtube.com/watch?v=D8-kxrl2ECI
https://www.youtube.com/watch?v=D8-kxrl2ECI


Děkujeme za pozornost! 

Kontakty: 

Mgr. Květoslav Richter 

kvetoslavrichter@gmail.com   

tel.: +420  770 166 305 

 

Ing. Dagmar Prachniarová, manažerka rodinné politiky 

dagmar.prachniarova@olomouc.eu  

tel.+420 602 327 544, +420 585 562 109 

http://prorodinu.olomouc.eu  

 

mailto:kvetoslavrichter@olomouc.eu
mailto:dagmar.prachniarova@olomouc.eu
http://prorodinu.olomouc.eu/

