Akční plán prorodinné politiky statutárního
města Olomouce na rok 2022

Zpracovala:
Ing. Dagmar Prachniarová
1

Akční plán na rok 2022
Akční plán je krátkodobý dokument zpracovaný na období jednoho kalendářního roku – roku
2022. Akční plán je hlavním nástrojem implementace, kdy rozpracovává návrhovou část
Koncepce prorodinné politiky statutárního města Olomouce na roky 2022-2024.
Část opatření realizují externí organizace, financování opatření pak uvádíme jen u opatření,
která jsou realizována městem Olomouc.
Zpracování Akčního plánu prorodinné politiky SMOl včetně jeho evaluace provádí odbor
sociálních věcí MMOl ve spolupráci s dotčenými odbory MMOl, s realizátory jednotlivých
opatření a s pracovní skupinou rodinné politiky. Jednotlivé Akční plány včetně výsledků
evaluace budou předkládány ke schválení Radě města Olomouce.
Níže uvádíme přehled strategických cílů a opatření vedoucích k jejich naplnění:
Strategický cíl
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Opatření 1.4
Opatření 1.5
Opatření 1.6
Strategický cíl
Opatření 2.1
Opatření 2.2
Strategický cíl
Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3
Strategický cíl
Opatření 4.1
Opatření 4.2
Opatření 4.3
Opatření 4.4

Oblast služeb pro rodiny
Podpora center pro rodinu, komunitních center
Podpora prevence ohrožení rodiny, podpora volnočasových aktivit pro rodiny
Podpora mezigeneračního soužití a života v komunitě
Podpora aktivního stárnutí
Podpora sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Podpora vzdělávání a informovanosti seniorů
Oblast podpory trhu práce a harmonizace rodinného/osobního
a pracovního života
Podpora a realizace akcí v oblasti souladu rodinného života a zaměstnání
Rozšíření nabídky péče o děti předškolního věku
Oblast prostoru přátelského rodinám
Mapování bezbariérovosti objektů, rozvoj bezbariérového turismu a osvětové
činnosti
Inkluzivní herní prvky dětských hřišť
Přebalovací koutky a místa pro rodiče ve veřejných prostorách
Oblast komunikace a spolupráce
Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany města
Spolupráce s aktéry rodinné politiky
Mapování potřeb a míry spokojenosti rodin
Vytvoření „informačního minima pro rodiče“

Akční plán koncepce prorodinné politiky SMOl na rok 2022 byl Radou města Olomouce
schválen dne 21. 2. 2022.
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Akční plán rodinné politiky SMOl na rok 2022

Číslo opatření

Strategický cíl: Oblast služeb pro rodiny

1.1

1.2

Předpokládané náklady v tis. Kč
Název opatření/
popis aktivity
celkem
Podpora center pro rodinu,
komunitních center / nabídka
prostor klubů pro seniory pro
zájmovou činnost, činnost
komunitních center SMOl,
Programová dotace OSV
Podpora prevence ohrožení
rodiny, podpora volnočasových
aktivit pro rodiny / podpora
rozvoje
rodičovských
a
partnerských kompetencí

1.3

Podpora
mezigeneračního
soužití a života v komunitě /
vzájemné
sbližování
a
propojování generací, podpora
komunitních akcí

1.4

Podpora aktivního stárnutí /
vytvoření
podmínek
pro
bezpečné trávení volného času
kulturním,
zájmovým,
vzdělávacím a sportovním
programem
Podpora
sportovních
a
volnočasových aktivit dětí a
mládeže / podpora sportovního
vyžití
dětí
a
mládeže
prostřednictvím voucherového
systému

1.5

Náklady SMOl
celkem

2022

2023

Externí zdroje
2024

Výše
dotace

Dotační
titul

Odpovědnost, garant

Poznámka

Jiné zdroje
financování

1 080

1 080

280

350

450

odbor sociálních věcí

uvedená částka je předpokládaná výše
dotace OSV na činnost prorodinných
organizací

1 340

1 340

420

440

440

odbor sociálních věcí, RC
Heřmánek, RC Provázek,
RC Olivy, Centrum pro
rodinný život, Centrum
Semafor

SMOl se týká realizace:
konference k rodinné politice,
akce v rámci Dne pro rodinu,
akce v rámci oslav
Mezinárodního dne seniorů
v případě úspěchu v soutěži
MPSV Obec přátelská rodině
a seniorům by byly aktivity
hrazeny z dotace
Externí organizace zajišťují:
semináře, besedy, kulaté
stoly, akce pro rodiny s dětmi
Opatření realizují externí organizace,
jde o aktivity:
sousedské slavnosti,
Čtecí babičky a dědečci,
dobrovolnictví,
doučování.
činnost klubů pro seniory SMOl,
v případě úspěchu v soutěži MPSV
Obec přátelská seniorům by byly
aktivity v některém roce hrazeny
z dotace

RC Heřmánek, RC
Provázek, RC Olivy,
OSTROV – zázemí pro
rodinu, Centrum pro
rodinný život, KMČ
1 050

1 050

350

1 000

1 000

1 000

350

odbor sociálních věcí

350

Odbor cestovního ruchu,
kultury a sportu
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RMO na svém zasedání dne 20. 12.
2021 prodloužila dodatkem č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí služeb
OCKS/SLU/001578/2021 projekt
Aktivní město – Olomouc pro sport a

volný čas, a to do 30. 6. 2022.
1.6

Podpora
vzdělávání
a
informovanosti seniorů / další
vzdělávání seniorů

Odbor sociálních věcí, RC
Heřmánek, Maltézská
pomoc, o.p.s.

OSV pouze zprostředkuje možnost
vzdělávání členům Klubů pro seniory
SMOl na U3V, které organizuje
Krajská rada seniorů Olomouckého
kraje. Opatření je realizováno
prostřednictvím aktivit externích
organizací.

Číslo opatření

Strategický cíl: Oblast podpory trhu práce a harmonizace rodinného/osobního a pracovního života

2.1

2.2

Předpokládané náklady v tis. Kč
Název opatření/
popis aktivity

Náklady SMOl
celkem

celkem

Podpora a realizace akcí
v oblasti souladu rodinného
života a zaměstnání / podpora
aktivit zaměřených na
harmonizaci pracovního a
rodinného života
Rozšíření nabídky péče o děti
předškolního věku / aktivity na
podporu harmonizace
pracovního a rodinného života

2022

2023

Odpovědnost, garant

Externí zdroje
2024

Výše
dotace

Dotační
titul

Jiné zdroje
financování
RC Olivy, RC Heřmánek,
RC Provázek, OSTROV
zázemí pro rodinu

200

Poznámka

odbor sociálních věcí,
odbor investic, odbor
dotačních projektů

800

Opatření je realizováno
prostřednictvím aktivit externích
organizací, realizovány budou:
workshopy, besedy, kurzy,
bude zajištěna činnost
coworkingových center
Hledání vhodných prostor pro vznik
dětské skupiny, transformace jeslí
SMOl do dětských skupin (Ječmínek a
Kaštánek)

Číslo opatření

Strategický cíl: Oblast prostoru přátelského rodinám

3.1

Předpokládané náklady v tis. Kč
Název opatření/
popis aktivity

Náklady SMOl
celkem

Mapování bezbariérovosti
objektů, rozvoj bezbariérového
turismu a osvětové činnosti /
mapování bezbariérové

345

celkem
345

2022
115

2023
115

Odpovědnost, garant

Externí zdroje
2024

Výše
dotace

Dotační
titul

Jiné zdroje
financování
odbor sociálních věcí

115

4

Poznámka

aktualizace na webu
prorodinu.olomouc.eu, workshopy

3.2

3.3

přístupnosti veřejných objektů
a prostranství, aktualizace dat
na webu rodinné politiky,
rozvoj bezbariérového turismu,
realizace osvětové činnosti
formou zážitkových workshopů
pro různé cílové skupiny
Inkluzivní herní prvky dětských
hřišť / pasportizace stávajících
dětských hřišť vhodných pro
doplnění o inkluzivní herní
prvky
Přebalovací koutky a místa pro
rodiče ve veřejných prostorách
/ udržení stávajících
přebalovacích koutků a míst
pro rodiče včetně požadavků na
dovybavení, vytipování nových
míst

100

0

0

0

0

Nadační fond

100

70

70

MPSV

odbor sociálních věcí

hledání vhodných zdrojů financování
mimo rozpočet SMOl

odbor sociálních věcí

případné financování v rámci
neinvestiční dotace MPSV Obec
přátelská rodině

Číslo opatření

Strategický cíl: Oblast komunikace a spolupráce

4.1

4.2

4.3

Předpokládané náklady v tis. Kč
Název opatření/
popis aktivity

Náklady SMOl
celkem

Jednotné informování o
aktivitách pro rodiny ze strany
města / pravidelná aktualizace
webových stránek, informace
v Olomouckých listech,
Olomouckém senioru,
informační letáčky
Spolupráce s aktéry prorodinné
politiky / podpora činnosti
pracovní skupiny RP a její
doplnění o další aktéry RP,
navázání užší spolupráce
s KMČ (nabídka členství v PS
RP)
Mapování potřeb a míry
spokojenosti rodin / besedy
s rodiči v rodinných centrech,

celkem

2022

2023

Externí zdroje
2024

Výše
dotace

Dotační
titul

Odpovědnost, garant

Poznámka

Jiné zdroje
financování

200

200

70

100

130

odbor sociálních věcí

v případě získání dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská
seniorům tisk časopisu v jednom roce
hrazen z této dotace

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

odbor sociálních věcí

činnost PS RP, zapojení členů KMČ
do PS

150

150

0

0

150

odbor sociálních věcí

anketní šetření na webu města, příp.
cílené šetření prostřednictvím KMČ,
ZŠ a MŠ, klubů pro seniory apod.

5

4.4

aktualizace SWOT analýz,
zjišťování potřeb rodin
Zhotovení „informačního
minima pro rodiče“ / zahájení
sběru dat potřebných pro
rodiče, diskuse v PS o podobě
materiálu

25

25

0

10

odbor sociálních věcí

15

6

v úzké spolupráci s pracovní skupinou
RP

