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1 Úvod
Národní koncepce rodinné politiky ve své preambuli uvádí, že česká rodina slábne. Zároveň dochází
i k oslabování soudržnosti jejích jednotlivých členů. Postavení žen a dětí je zranitelnější než dříve, což
vede až k tomu, že některé děti se nenarodí vůbec, jiné se sice narodí, ale do podmínek, které jim
nedávají stejné životní šance jako jejich „šťastnějším“ vrstevníkům. V postojích lidí ani v podmínkách
vytvářených pro život rodin státem není patrná solidarita mezi bezdětnými a rodinami pečujícími
o děti. Bez soudržné rodiny však nebude soudržná společnost a lidé budou méně spokojeni se svým
životem. Nesourodá společnost pak bude rozkládána vnitřními tenzemi (včetně politických konfliktů)
a bude se potýkat s nepřiměřeně vysokými dodatečnými náklady v rovině ekonomické, sociální
a emocionální (MPSV 2005).
Různí autoři dokumentují oslabování rodin na rostoucím podílu nesezdaných partnerských soužití
a dětí narozených mimo manželství, poklesu porodnosti, vysokém podílu neúplných rodin
s nezaopatřenými dětmi, oslabené roli otců v rodině, vysokou mírou rozvodovosti, vyšším podílu žen
mezi nezaměstnanými (včetně dlouhodobé nezaměstnanosti), nižšími výdělky žen vykonávajících
stejnou práci jako muži, rostoucí mírou chudoby dětí (Rychtaříková 2004, Kocourková a Rabušic 2006,
Sirovátka a Mareš 2006, Křížková a kol. 2008, Bartáková 2009). Některé z těchto důvodů uvádí
i Národní koncepce rodinné politiky.
Autoři výzkumu se ztotožňují s konstatováním o stavu rodinné politiky v ČR, které uvádí Národní
koncepce rodinné politiky i výše uvedenými jevy indikujícími oslabování vlivu rodin. Navržená
prorodinná opatření by tak měla pomáhat budovat „prorodinné klima“, tj. vytvořit takové prostředí,
kde se budou jak rodiče, tak děti cítit vítáni a kde výchova dětí nebude vnímána jako handicap. Jak
také uvádí Národní koncepce rodinné politiky: „Komplexní a účinná politika podporující rodinu
ve všech jejích základních sociálních funkcích (prorodinná politika) vychází z přesvědčení, že péče
o děti a jejich výchova není jen soukromou záležitostí rodičů, ale i významným prvkem úspěšného
rozvoje společnosti. Pomoc státu a společnosti rodinám s dětmi musí být pojímána jako významná
sociální investice do budoucího rozvoje celé společnosti, nikoli jen jako zátěž pro státní rozpočet.“
(MPSV 2005: 4). Podobně vyjadřuje cíle rodinné i Kuchařová a kol.: „…koncipovat rodinnou politiku
tak, aby především vytvářela podmínky pro život rodin (ne jej ovlivňovala) při maximální míře jejich
autonomie a svobodné volby životního stylu“ (Kuchařová a kol. 2009).
I když řada opatření komplexní a účinné rodinné politiky musí být realizována na celostátní úrovni,
vliv a možnosti krajů a obcí na vytváření „prorodinného klimatu“ je nezanedbatelný. Právě
na zmapování stávajícího stavu rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a vnímání této
problematiky představiteli krajů a obcí byl zaměřen výzkumný projekt „Rodinná politika na
regionální a lokální úrovni“. Záměrem zadavatele, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky (dále jen MPSV), odboru rodiny a dávkových systémů bylo získání uceleného přehledu o
možných aplikovatelných prorodinných opatřeních na lokální a regionální úrovni, způsobu jejich
využití a získání podkladu pro formulaci doporučení pro kraje a obce České republiky. V zadávací
dokumentaci zadavatel deklaroval, že tyto informace plánuje využít při tvorbě koncepčních
materiálů, přípravě legislativních návrhů a případně pro účely informační kampaně.
Projekt byl zahájen 1. 7. 2010 a závěrečná zpráva byla předána zadavateli dne 28. 2. 2011. V první
části této závěrečné zprávy se věnujeme stručnému vymezení, přehledu a významu rodinné politiky
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v ČR, následuje popis harmonogramu realizace projektu. Druhá část zprávy (kapitoly 6 – 11) je pak
představením vlastních zjištění z realizovaných výzkumných aktivit a obsahuje návrhy a doporučení.
Naším primárním zacílením byla identifikace možností obcí a krajů v jejich samostatné působnosti,
pro určitou komplexnost a celistvost obrazu však tam, kde je to účelné, zmiňujeme i činnosti
v přenesené působnosti.
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2 Shrnutí zjištěných poznatků
Rodinná politika na úrovni krajů a obcí dnes vykazuje všechny znaky veřejné politiky ve stavu zrodu.
To nepřekvapuje. Rodinná politika na celostátní úrovni byla po turbulencích přechodu od starého
k novému politickému a ekonomickému uspořádání koncipována se značným zpožděním až v roce
2005. Kraje sice vznikly již o několik let dříve, nicméně dosud stále hledají „své místo na slunci“.
V souladu se zadáním MPSV ČR jsme proto koncipovali náš výzkum jako výzkum explorativní
(vyhledávací). Vybrali jsme tři rozdílné kraje a v nich různé typy obcí tak, aby naše zjištění a závěry
vycházely z co nejširší palety reálných životních situací. Na základě odpovědného mapování reálné
situace rodin a prostředí, které je pro ně vytvářeno různými aktéry, jsme - především s využitím
heuristických metod - identifikovali možná prorodinná opatření na lokální a regionální úrovni.
Stávající Národní koncepce rodinné politiky (2005) nabízí dobrý, byť poměrně obecný, ideový rámec.
Konkrétnější zadání pro formování rodinné politiky na krajské a obecní úrovni může být založeno
na uplatnění principu subsidiarity, to znamená definování cílů a způsobů jejich realizace na takové
úrovni, kde bude jejich realizace nejvhodnější z hlediska znalosti situace a dostupnosti potřebných
zdrojů. Konkrétní vymezení problémů a cílů rodinné politiky na obou úrovních podávají stromy
problémů a cílů (viz schéma č. 1 a 2 na str. 14 – 15).
Potvrdilo se, že pojetí a přístupy k rodinné politice nejsou ani na krajské ani na obecní úrovni příliš
ukotvené. Setkali jsme se s pojetím rodinné politiky jako průřezového tématu rozptýleného v jiných
politikách; s vymezením rodinné politiky jako souhrnu opatření pro podporu „zdravých“ rodin;
s pozitivním vymezením rodinné politiky jako svébytné politiky, zpříjemňující rodinám život (ať už se
ocitají v nesnázích či nikoli). Na jednom z krajů byla rodinná politika dokonce odmítnuta jako
irelevantní.
Artikulace rodinné politiky na obecní úrovni bývá iniciována vesměs zdola, nároky vznesenými
organizacemi občanského sektoru (například mateřskými centry). Jsou-li uznány, formalizují se,
někde například v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Vytváří se tím institucionální
platforma, na jejímž základě bývá rodinná politika zařazena i do agend politiků.
Direktivní model rodinné politiky, přenášející instrukce z centra do krajů a obcí, zde nenašel podporu.
Na druhé straně existuje velký, dosud téměř nevyužívaný prostor pro uplatnění „měkčích“ metod
harmonizace a koordinace rodinných politik. Prostor je totiž zatím otevřen až tak široce, že aktéři
někdy nenacházejí oporu tam, kde by jim mohla usnadnit rozhodování a pomohla zefektivnit jejich
činnost. Identifikovali jsme pole pro uplatnění mnoha metod, s nimiž už má Česká republika dostatek
zkušeností v koordinaci sociální politiky ze strany Evropské unie. Máme tím na mysli například
podporu výměny zkušeností, nabídku metodických postupů a doporučení, příklady dobré praxe,
„benchmarking“. Někde může pomoci vhodná forma institucionalizace této agendy – odbory, výbory,
komise či oddělení pro rodinnou politiku. Nesmí ale degenerovat do podoby pouhého vykazování
činnosti bez reálného základu.
Rodinná politika se na krajské a obecní úrovni stýká s mnoha dalšími politikami. Identifikovali jsme
tyto vazby na následující oblasti: oblast sociální péče, vzdělávání, bydlení, dopravu, zdravotní péči,
na politiku v oblasti volnočasových aktivit. Podrobněji jsme se věnovali roli a vlivu klíčových aktérů –
státní správy, samosprávných orgánů, veřejných i soukromých škol a předškolních zařízení,
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neziskových organizací, samozřejmě i rodin samotných. Základní zjištění jsme promítli do analýzy
silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (SWOT analýza) rodinné politiky v obcích a v krajích
(viz kap. 8).
Vyústěním všech našich výzkumných aktivit je závěrečný výčet prorodinných opatření,
podporovaných jak obcemi a kraji, tak neziskovými organizacemi.
V gesci MPSV ČR k nim řadíme tyto návrhy:





zřídit newsletter MPSV, kde by byly výsledky výzkumů nebo nápady, trendy
vytvořit samostatný dotační titul na prorodinné aktivity
podporovat family-friendly zaměstnavatele
využít nezaměstnaných k poskytování služeb seniorům prostřednictvím VPP.

V gesci krajů, resp. obcí půjde o následující opatření:






motivovat organizace zřizované obcí/krajem, aby více realizovaly pro-rodinné aktivity
motivovat všechny dotované organizace, aby iniciovaly program ve prospěch rodiny
zajistit volnočasové aktivity nebo provoz MŠ pro děti v období prázdnin
přispívat na provoz soukromým jeselským zařízením či ZŠ
zařídit MHD zdarma pro osoby s kočárkem a dítětem

Představitelé krajů a obcí – zde na rozdíl od představitelů neziskových organizací – hodnotí jako
vysoce užitečné také následující návrhy:
 vytvořit komisi/výbor pro rodinu;
 vyčlenit samostatného/ou úředníka/ici na agendy rodiny (s odpovídajícím postavením a
pravomocemi v rámci úřadu);
 vytvořit webové fórum pro komunikaci a diskusi rodin a samosprávy.
Výzkum rodinné politiky na regionální a lokální úrovni přes svoji explorativní povahu jednoznačně
potvrdil předpoklad o velkém prostoru pro další funkční uplatnění a rozvoj rodinné politiky
na úrovni krajů a obcí. Z toho vyplývá zadání pro ústřední orgán státní správy, který je za rodinnou
politiku odpovědný – Ministerstvo práce a sociálních věcí. Svými koncepčními, metodickými,
informačními a osvětovými aktivitami může procesu dalšího formování rodinné politiky krajů a obcí
velmi prospět, a to se značným pozitivním multiplikačním efektem na území celého státu.
Také na poli výzkumu jsme identifikovali řadu nových témat, jejichž řešení by přineslo lepší
porozumění problémům, s nimiž se zúčastnění aktéři na zkoumaných úrovních setkávají, a ve svých
důsledcích i konzistentnější návrhy obsahů a nástrojů rodinných politik samotných.
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3 Zadání výzkumu
V zadávací dokumentaci zakázky MPSV uvádí, že požadavky na společenskou podporu rodiny jsou
rozmanité a některé obtížně uspokojitelné centrálně řízenými nástroji rodinné politiky, což otevírá
prostor pro opatření na lokální a regionální úrovni. V rámci výzkumu bude ověřena i výchozí teze
zadavatele, že „obce a kraje jsou jedněmi z nejdůležitějších aktérů rodinné politiky, neboť jsou blíže
potřebám rodin a mají lepší přehled o místních podmínkách.“ V rámci analýzy aktérů bude taktéž
popsáno, jak na lokální a regionální úrovni dochází k synergickému propojení sféry veřejné,
soukromé a neziskové a jaké mají zástupci samosprávy možnosti a kapacity pro koordinované řešení
komplexních sociálních problémů.
Projekt řešený v rámci zakázky ZVZ 230 „Rodinná politika na regionální a lokální úrovni“ by měl
na základě platných právních úprav a zmapování stávající situace v této oblasti ukázat možnosti
tvorby a rozvoje české rodinné politiky na regionální a lokální úrovni v České republice. Omezením
byly nulové finanční a legislativní nároky předkládaných možností. Zadavatel očekává, že
ze závěrečné zprávy projektu získá ucelený přehled možných prorodinných opatření na lokální
a regionální úrovni včetně vhodných doporučení pro kraje a obce České republiky.

3.1 Cíle výzkumu
Globální cíl: Specifikovat možnosti rozvoje rodinné politiky na úrovni krajů a obcí
Specifický cíl 1: Identifikovat a analyzovat současný stav rodinné politiky v krajích a obcích (problémy,
příklady dobré praxe, potenciál rozvoje) z hlediska krajů a obcí.
Specifický cíl 2: Identifikovat a analyzovat současný stav rodinné politiky v krajích a obcích (problémy,
příklady dobré praxe, potenciál rozvoje) z hlediska NNO (regionálních i celonárodních). (V dalším
textu používáme místo pojmu NNO – nevládní neziskové organizace spíše zkratku OOS – organizace
občanského sektoru. Pojmy NNO a OOS chápeme v rámci této zprávy jako synonyma.)
Specifický cíl 3: Identifikovat a analyzovat současný stav rodinné politiky v krajích a obcích (problémy,
příklady dobré praxe, potenciál rozvoje) z hlediska uživatelů/ rodin.
Specifický cíl 4: Vytvořit přehled možných prorodinných opatření, inspirací, doporučení a příkladů
dobré praxe ze zahraničí (primárně ze sousedních zemí), převeditelných do českého kontextu.
Specifický cíl 5: Zpracovat strukturovaný přehled prorodinných opatření vhodných k rozvíjení
na úrovni krajů a obcí v rámci jejich reálných možností.
Specifický cíl 6: Konzultovat dílčí výsledky výzkumu se zástupci odpovědných aktérů (včetně
představitelů centrální úrovně státní správy) a vytvořit tak předpolí pro budoucí konsenzus.

3.2 Zvolený metodologický přístup
K naplnění výše uvedených cílů projektu výzkumný tým zvolil využití kvalitativní výzkumnou
strategii, která se jevila s ohledem na výše stanovené cíle jako vhodnější (Flick 2004, Hendl 2005,
Denzin, Lincoln 2005, Maxwell 2005, Reichel 2009). Kvalitativní přístup díky osobnímu kontaktu
výzkumníků s terénem umožňuje lépe porozumět zkoumanému problému, a to v co možná
nejkomplexnější podobě včetně jeho vztahů s dalšími aspekty (Maxwell 2005, Reichel 2009).
Základem výzkumu tak byla vlastní terénní práce přímo v regionech ve spolupráci se zástupci
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místních samospráv, kteří jsou za realizaci rodinné politiky přímo zodpovědní. Jednotlivé použité
metody jsou popsány v příloze 13.1.
Jednou z největších výzev návrhu rodinné politiky je definice rodiny. Během realizace výzkumu se
zejména v konfrontaci s aktéry na lokální a regionální úrovni ukázalo, že původně vymezená definice
rodiny (domácnost, ve které vyrůstá alespoň jedno nezaopatřené dítě) je velmi úzká a pro účely
rodinné politiky je nutné definovat rodinu šířeji. Kromě rodičů a dětí je nutné zahrnout i generaci
prarodičů, tedy všechny osoby s přímými příbuzenskými/rodinnými vazbami a vztahy. Tato širší
definice rodiny podporuje i pojetí rodiny jak je uvádí Vančurová a kol.: „rodina není jen pouhým
výrobním střediskem a producentem faktoru práce, ale vytváří i sociální kapitál ve formě kompetencí
k bytí, předávání a sdílení hodnot, které dávají životu smysl, rodiny generují důvěru, solidaritu,
formulují rozmanitá očekávání, předpoklady pro konsensuální postoje, apod.“ (Vančurová 2005: 8).
Za rodinu v rámci tohoto výzkumu považujeme děti, jejich rodiče a prarodiče.
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4 Normativní rámec rodinné politiky na lokální a regionální úrovni
Dle Národní koncepce rodinné politiky je rodina „…prostorem, ve kterém dochází k formování
osobnosti člověka, prostorem tvorby lidského kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. Jako
taková je bezesporu základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Na její prosperitě závisí
udržitelný rozvoj naší společnosti, rozvoj kulturní, sociální i ekonomický“ (MPSV 2005: 3).
MPSV definuje rodinnou politiku jako „souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny“
(MPSV 2008: 8).
V odborné literatuře se setkáváme s celou řadou alternativních definic rodinné politiky (Matějková,
Paloncyová 2005: 11, Kuronen 2010: 90). Dle užšího pojetí rodinná politika zahrnuje pouze dávky
a služby, tj. např. podporu formou přímých finančních transferů směrem k rodinám, slevy na daních
pro rodiny s dětmi, mateřskou a rodičovskou dovolenou, zařízení péče o děti včetně dotací těchto
zařízení a rodinné právo, přičemž se zaměřuje pouze na páry s dětmi a osamělé rodiče. (Matějková,
Paloncyová 2005: 11). Podle širšího pojetí je rodinná politika tzv. průřezovou politikou
(Gerlach 2010: 168, dle Kuronen 2010: 90) a zasahuje do všech veřejných politik, které nějakým
způsobem ovlivňují nebo mohou ovlivňovat blaho rodiny. Dotýká se proto i otázek veřejné dopravy,
zaměstnanosti, zdraví, bydlení, vzdělávání (Gauthier 2002, dle Kuronen 2010: 90). Jak píše Kuchařová,
„co se týče šíře rodinné politiky, zdá se, že dnes převládá konsenzus vycházet z co nejširšího přístupu“
(Kuchařová 2006: 230). Z hlediska existence či neexistence politického programu zaměřeného
na prorodinná opatření rozlišujeme mezi explicitní a implicitní rodinnou politikou (Matějková,
Paloncyová 2005: 12). V české i zahraniční literatuře se vyskytuje celá řada dalších definic rodinné
politiky:
„Rodinná politika znamená soubor opatření a nástrojů, pomocí nichž nositelé této politiky sledují cíl
chránit a podporovat rodinu jako instituci, která má pro společnost nepostradatelnou funkci“
(Lampert 1985, dle Matějková, Paloncyová 2005: 12)
„Směs politik zaměřených na rodiny s dětmi s cílem zvyšovat jejich blahobyt“ (Gautier 1999, dle
Kuronen 2010: 90).
„Rodinná politika je soubor oddělených, ale vzájemně propojených politických voleb, jež se dotýkají
rodin a jejich problémů“ (Sirovátka 1999: 4).
„Rodinná politika spoluovlivňuje vnitřní i vnější podmínky vzniku, existence a zániku rodin a postavení
jejích jednotlivých členů v širším právním, ekonomickém, sociálním a kulturním rámci“
(Potůček 1995: 101).
„Rodinnou politiku možno obecně vnímat jako širokou paletu nejrůznějších opatření zaměřených
na optimální fungování rodiny v dané době a společnosti, uskutečňovaných na různých úrovních
a prostřednictvím celé řady subjektů.“ (Vančurová 2005: 16)
Rostoucí význam rodinné politiky na regionální a lokální úrovni patří v současné době mezi hlavní
trendy v oblasti rodinné politiky v Evropě. Je charakterizován zvyšujícím se významem místních
samospráv a jejich větší odpovědností a autonomií ve vztahu k relevantním otázkám rodinné politiky.
Zároveň roste význam neziskových organizací a sítí různých aktérů (veřejný sektor, neziskové
organizace, soukromé společnosti a samotné rodiny) při prosazování rodině příznivých (family
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friendly) přístupů (Kuronen 2010: 109). S lokální úrovní rodinné politiky úzce souvisí i prosazování
konceptu „family mainstreamingu“, kdy by všechny záměry veřejných politik měly být v souladu
s potřebami a zájmy dětí a rodin (Belletti, Rabuzzini 2010: 5).
Základním dokumentem k formování rodinné politiky v České republice se stala Národní zpráva
o rodině MPSV z roku 2004, která mimo jiné formulovala i možnosti podpory rodiny na úrovni krajů
a obcí.
Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. září 2004 č. 876 k Národní zprávě o rodině byl
zpracován návrh koncepce státní rodinné politiky. V roce 2005 vydalo MPSV první explicitní formulaci
rodinné politiky v ČR (Kocourková, Rabušic 2006: 122, Kuchařová 2006: 231) - Národní koncepci
rodinné politiky, která se ve své 12. kapitole věnuje podpoře rodiny na úrovni krajů a obcí. Tento
materiál vychází z širokého a komplexního chápání rodinné politiky, což je patrné v preambuli
a zásadách realizace (Kuchařová 2006: 233). Na rozdíl od Národní zprávy o rodině, která
upřednostňovala koncept založený na ochraně rodiny (s preferencí manželských párů s dětmi)
jakožto instituce, Národní koncepce rodinné politiky upřednostňuje ochranu jednotlivých členů
rodiny a akceptuje i variabilní formy rodinného chování (Kocourková, Rabušic 2006: 125-126,
Kuchařová 2006: 235).
Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006 – 2009 z roku 2006 pak definoval čtyři cíle
v oblasti rodinné politiky na úrovni krajů a obcí, které uvádíme v kap. 4.1. V roce 2008 v souladu s cíli
tohoto akčního plánu vyšlo pod hlavičkou MPSV Metodické „doporučení” Rodinná politika na úrovni
krajů a obcí. Tento materiál je však pro některé představitele samosprávy příliš obecný a obsahuje
málo konkrétní návrhy opatření. Dokladem zvyšujícího se zájmu o rodinnou politiku na regionální
úrovni jsou koncepce rodinné politiky některých krajů (Jihomoravský, Vysočina a Hlavní město Praha)
a některých měst (prvním bylo město Brno).
Základní povinnosti a pravomoci obcí (lokální úroveň) a krajů (regionální úroveň) i v oblasti rodinné
politiky jsou zakotveny v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích respektive v zákoně č. 129/2000 Sb.,
o krajích.

4.1 Cíle rodinné politiky na lokální a regionální úrovni
Národní koncepce rodinné politiky formuluje pro úroveň krajů a obcí pouze obecný cíl: vytvořit
na úrovní krajů a obcí atmosféru příznivou rodině. V této souvislosti národní koncepce zmiňuje
komunitní plánování, dotační podporu a poskytování metodických podkladů. „Účinná rodinná politika
musí být uskutečňována na základě principu subsidiarity a za součinnosti širokého spektra subjektů
občanské společnosti“ (MPSV 2005: 56).

Uplatňování principu subsidiarity v rodinné politice chápeme v rovině, kdy jednotlivá opatření jsou
realizována na takové úrovni vládnutí, ve které je jejich realizace nejefektivnější z hlediska
co nejlepší informovanosti o problémech k řešení a dostupných zdrojů. Některá opatření a s tím
související rozhodování je tak vhodné realizovat až na úrovni jednotlivých obcí, některá na úrovni
krajů a některá na centrální celostátní úrovni.
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V současných vizích EU týkajících se rodinné politiky nabývá zejména její lokální úroveň stále větší
důležitosti, neboť jednotlivé aktivity zde mohou být zacíleny přímo na specifické potřeby rodin
a problémy mohou být řešeny komplexnějším a citlivějším způsobem (Belletti a Rebuzziny 2010).
Autoři Sweet, Swisher a Moen (2005) upozorňují zase na to, že sociální kapacity komunity, opírající se
o potřebnou infrastrukturu, mohou nejlépe pomáhat rodinám snižovat stres a zvyšovat jejich
schopnost lépe reagovat na změny životních podmínek.
Vančurová a kol. uvádí, že váha regionů a obcí v rodinné politice by měla být posílena zejména
proto, že jsou blízko rodinám, znají terén a jsou informovanější. Komunální rodinná politika tak
může být osobnější a účinnější. (Vančurová 2005). Autorský tým zároveň dodává, že by regiony
a obce měly disponovat i dostatečnými zdroji k řešení identifikovaných problémů.
Akční plán na podporu rodin s dětmi na léta 2006 – 2009 je při stanovování cílů konkrétnější.
Stanovuje čtyři základní cíle:
I.

Koncepční zajištění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů,

II. institucionální zajištění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů,
III. finanční zajištění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů,
IV. rozvoj partnerství všech aktérů rodinné politiky na úrovni obcí a krajů.
MPSV cíle regionální rodinné politiky formuluje jako vytváření “příznivých podmínek pro vznik
a fungování rodin prostřednictvím souhrnu provázaných opatření, spočívajících nejen ve finanční
podpoře rodin, ale zejména v podpoře služeb pro rodinu, společensko-kulturních akcí, vzdělávacích
a osvětových aktivit, dostupného bydlení, dále přizpůsobováním a budováním infrastruktury“
(MPSV 2008: 11) a dále pak definuje tyto specifické cíle regionální rodinné politiky:
1. „Dostat rodinu do centra pozornosti regionálních a místních samospráv, tj. v praxi uplatňovat
prorodinný úhel pohledu na všechny záležitosti, které se dotýkají života rodin.
2. Podpořit schopnost rodin jednat autonomně při výkonu přirozených funkcí rodiny (sociálněekonomická, socializační, výchovná, regenerační a podpůrná).
3. Vytvořit podmínky k diferencované podpoře rodin v jejich různých vývojových fázích.
4. Zapojit všechny aktéry na místní úrovni a usilovat o jejich efektivní spolupráci.
5. Motivovat a povzbuzovat rodiny v jejich angažovanosti při tvorbě a realizaci regionální
rodinné politiky.
6. Zajistit dostatečnou informovanost občanů o opatřeních, aktivitách rodinné politiky a situaci
rodin v regionu či o případných dalších opatřeních týkajících se rodin a dostatečně tato
opatření a aktivity propagovat“ (MPSV 2008: 11-12).
Někteří zástupci samosprávy nicméně tyto cíle vnímají jako málo konkrétní a jejich naplňování se jim
jeví jako nedostatečné. V odborné literatuře je za základní cíle komunální a regionální rodinné
politiky považováno:



„Posílit sociální, kulturní, ekonomickou a zdravotní infrastrukturu;
vytvořit prorodinné klima, v němž bude zvláště mladým lidem umožněno uskutečnit jejich
životní plány v oblasti rodinného života;
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posílit rodiny v jejich schopnosti vytvářet a rozvíjet lidský potenciál a jednat autonomně
(posílení vlastní kompetence);
umožnit diferencovanou podporu rodinám podle fází rodinného cyklu a specifických potřeb;
zajistit spolupráci všech subjektů poskytujících služby a podporu rodinám.“
(Kuchařová 2009: 12)

Navržená prorodinná opatření obsažená v metodickém materiálu vydaném MPSV (v souladu s cíli
Akčního plánu na podporu rodin) by měla být maximálně konkrétní a měla by zohledňovat
diferencovanou podporu rodinám podle fází rodinného cyklu a jejich specifických potřeb, což je
v souladu i s pojetím Hofingera, který shrnuje cíle regionální rodinné politiky takto:
1.
2.
3.

Posílení schopností rodiny jednat kompetentně.
Vytvoření rámcových podmínek na diferencovanou podporu rodin v jejich různých
vývojových fázích.
Pomoc rodinám, které samy nedokážou zvládnout svou zátěž a problémy. (Hofinger 2000).

Hofinger uvádí charakteristiky obce, která je nakloněná potřebám rodin a dětí:












„staví rodiny a děti do popředí;
životní prostor obce obsahuje a spojuje různé dílčí oblasti;
bere v potaz speciálně „ naši“ obec, „naše“ potřeby a možnosti;
dává obci ve velké míře možnost vlastního uspořádání a ponechává jí vlastní zodpovědnost;
dovoluje a předpokládá aktivní účast občanů;
její činnost je pro obyvatele obce transparentní;
usiluje o stálost a dlouhodobost;
podporuje kreativní a inovační potenciál;
zlepšuje a posiluje sociální klima;
viditelně se projevuje úpravami různých opatření;
dopomáhá obci k větší atraktivitě.“ (Hofinger 2005)

Z poznatků z regionů můžeme potvrdit, že u obcí a krajů, kde je zřejmá proaktivní rodinná politika,
se tyto znaky vyskytují.
Dle Kuchařové jsou role a cíle rodinné politiky určovány „tradicí“ v dané společnosti, ale i tím, kdy je
efektivnější zajišťování některých funkcí rodiny institucemi místo rodinou samotnou. Toto rozdělení
musí být samozřejmě doprovázeno nalezením společenského konsenzu (Kuchařová 2009). V tomto
ohledu panuje v regionech značná nejednota názorů.
Ztotožňujeme se s chápáním významu dělby kompetencí (rolí a formy spolupráce) v rámci
institucionálního zabezpečení rodinné politiky a to jak v hierarchickém uspořádání státní správy
a samosprávy, tak i mezi subjekty státní správy a samosprávy a ostatními subjekty. Zvláště
na regionální úrovni je spolupráce různorodých subjektů považována za významnou
(viz Kuchařová 2009). Vzájemná spolupráce institucionálních a individuálních aktérů na lokální
úrovni sehrává důležitou roli i při rozvíjení a implementaci aktivní rodinné politiky na základě
jednotné strategie, která vychází z místních sociálních a kulturních podmínek a reaguje tak
na různorodé potřeby místní cílové populace (Belletti a Rabuzzini 2010: 4). Můžeme potvrdit,
že existují obce, kde spolupráce mezi samosprávou a místními neziskovými organizacemi v oblasti
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podpory rodin je velice úzká a efektivní, což jak představitelé příslušené samosprávy, tak i OOS,
hodnotí jako velice přínosné pro rodiny žijící v lokalitě.
Dle Vančurové by měly cíle rodinné politiky v prvé řadě obsahovat určitou filozofii, určitý myšlenkový
koncept (Vančurová 2005:19). Autorský tým navrhuje, aby byl tento myšlenkový koncept nabývající
na různých místech různých podob rámován následujícími imperativy: Děti by neměly být vnímány
jako handicap pro úspěšný život. Prorodinná opatření by též měla směřovat k dlouhodobě
udržitelnému sladění pracovního a rodinného života a to i s ohledem na rodiny, kde se o dítě stará
pouze jeden z rodičů. V opatřeních rodinné politiky by neměla chybět ani opatření usnadňující péči
o prarodiče, kteří v pokročilém věku mohou vyžadovat zvláštní péči.
Na základě výše uvedených koncepčních materiálů, teoretických i praktických poznatků, které dále
představíme, jsme vytvořili následující strom problémů rodinné politiky na regionální a lokální
úrovni.

Schéma č. 1: Strom problémů

Zdroj: Autoři.

Na podkladě stromu problémů pak definujeme strom cílů rodinné politiky na regionální a lokální
úrovni.
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Schéma č. 2: Strom cílů

Zdroj: Autoři (legenda na další straně).
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4.2 Hodnotové orientace občanů ČR
Dle výsledků mezinárodního longitudinálního výzkumu realizovaného ve 47 zemích Evropy,
uveřejněných v publikaci European Values Study (EVS), zastává rodina v ČR dlouhodobě prioritní
postavení a je pro obyvatele ČR stabilně nejdůležitější institucí (Rabušic 2009). Ze škály 1 – 4 rodina
dlouhodobě získává hodnotu v průměru 1,2. Měřeno v letech 1991, 1999 a 2008 na reprezentativním
vzorku populace ČR. Mírně se u občanů ČR snižuje význam práce (hodnota 1,8 v roce 2008 oproti 1,5
v letech 1999 a 1991) a zvyšuje význam volného času (hodnota 1,8 v roce 2008 oproti 2,0 v roce
1999 a 2,1 v roce 1991). Tato kombinace naznačuje trend posilující význam rodin a společenství
s blízkými přáteli. Lidé by raději trávili čas se svými blízkými než „vyděláváním peněz“ v zaměstnání,
což je v současné době silný konkurent rodiny.
Také z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. z června
2008, který probíhal v rámci projektu Naše společnost a zaměřoval se na důležité hodnoty, vyplynulo,
že zdaleka nejčastěji za „velmi důležité“ lidé považují mít dobré, spokojené rodinné zázemí, což
v šetření uvedlo 80 % respondentů, přičemž i u ostatních se až na výjimky objevovala odpověď, že je
to „spíše důležité“ (16 %) (Červenka 2008).
Pro cca 90 % populace je sdílení domácích prací oběma partnery důležitým prvkem patřícím
do života rodiny. 43 % populace považuje sdílení domácích prací za velmi důležité (39 % v roce 2008,
24 % v roce 1999), 46 % za spíše důležité (47 % v roce 2008, 60 % v roce 1999), 12 % za nepříliš
důležité (14 % v roce 2008, 16 % v roce 1999). Tento názor převládá jak mezi ženami, tak i mezi muži
(rozdíl mezi odpověďmi mužů a žen je pouze 5 - 7 %) (Rabušic 2009). Při koncipování rodinné politiky
je nutné vzít tuto skutečnost v úvahu. Cílená opatření by měla podporovat sladění pracovního
a rodinného života jak u žen, tak u mužů.
Z demografického pohledu je negativním zjištěním, že důležitost dětí pro manželství klesá. V roce
1991 považovalo 87 % populace mít děti jako velmi důležitý prvek v manželství a v roce 2008 to bylo
již pouze 66 % populace (77 % v roce 1999), tj. pokles o 21 %, což je statisticky významný posun
(Rabušic 2009). Znepokojující by mělo být, že význam dětí klesá u všech demografických kategorií a
zajímavé je, že i u osob žijících na Moravě, která je tradičně více religiózní. Klesá také počet lidí, kteří
si myslí, že dítě potřebuje domov s oběma rodiči, aby vyrůstalo šťastně. V roce 1991 spíše souhlasilo
95 % populace a v roce 2008 už pouze 83 %, tj. pokles o 12 %. Spíše nesouhlasilo 5 % v roce 1991
oproti 17 % v roce 2008, tj. nárůst o 12 %. Tento trend potvrzuje i posun ve schvalování výchovy dětí
pouze ženou bez muže, tj. tzv. ženy samoživitelky. V roce 1991 schvalovalo výchovu dětí pouze ženou
28 % a v roce 2008 to bylo již 53 % populace (Rabušic 2009).
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Dalším důležitým atributem rodiny je samotný akt manželství. 24 % populace v roce 2008 pokládá
manželství za zastaralou instituci (oproti 7 % v roce 1991) a 76 % obyvatel ji pokládá za stále aktuální
(oproti 93 % v roce 1991). I když tak stále většina populace v ČR nepokládá manželství za překonané,
můžeme pozorovat silný trend proti klasickému pojetí rodiny. Přitom stabilně cca 65 % populace
souhlasí s tím, že manželství nebo dlouhodobý stálý vztah je předpokladem štěstí a pouze cca 14 %
nesouhlasí (21 % neví) (Rabušic 2009).
60 % populace schvaluje kohabitaci a pouze 13 % nesouhlasí. Opět je zřejmý generační rozdíl.
U respondentů do 29 let souhlasí 75 % a nesouhlasí 6 %, u respondentů nad 60 let pouze 38 %
souhlasí a 25 % nesouhlasí (Rabušic 2009).
Rovněž dle výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
z listopadu 2010, který probíhal v rámci projektu Naše společnost a zaměřoval se na Rodinné
hodnoty a postoje k manželství, měly většinovou podporu názory, že pokud mají rodiče společnou
domácnost, není nutné, aby byli manželé a že jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře jako oba
rodiče společně. Zároveň se zde ukázalo, že „se zvětšuje tolerance k různým formám partnerského
soužití, které tvoří alternativu k tradičnímu manželství“. Oproti roku 2003 se výrazně snížila podpora
výroku o důležitosti manželství pro výchovu dětí (z 52 % v roce 2003 na 31 % v roce 2010). Lidí, kteří
se domnívali, že ženatí a vdané jsou spokojenější než svobodní, bylo v roce 2010 ve srovnání s rokem
2003 o 13 procentních bodů méně. Ještě významněji klesl podíl lidí, kteří se domnívají, že sňatek má
být uzavřen před narozením dítěte (o 19 procentních bodů oproti roku 2003) (Šamanová 2010). Jako
povinnost dospělého dítěte postarat se o vážně nemocné rodiče vnímá 78 % populace a to napříč
všemi kategoriemi (Rabušic 2009).

Při formulaci cílů rodinné politiky je tak nutné brát zřetel na hodnotovou orientaci občanů ČR
zjištěnou v rámci EVS a dalších výzkumů v této oblasti:









Rodina je pro občany ČR jednou z nejdůležitějších hodnot a nejvýznamnější institucí
Rodina je však stále méně chápána jako institucionalizovaný svazek muže, ženy a dětí.
Za rodinu stále více obyvatel považuje i dlouhodobý vztah s partnerem, který není stvrzen
oficiálním obřadem – svatbou. V regionech je rodina často vnímána jako vícegenerační,
tj. děti, rodiče a prarodiče.
Rodiny s jedním rodičem (častěji ženy „samoživitelky“ než muži „samoživitelé“) jsou stále
rostoucí kategorie rodiny.
Práce (zaměstnání) se projevuje jako konkurent rodiny. Čas věnovaný práci není možné
věnovat rodině.
Význam dětí pro rodinu se dlouhodobě významně snižuje.
Domácí práce by měly být dle občanů ČR (jak mužů, tak žen) sdíleny oběma partnery,
tj. nejsou chápány pouze jako výsada žen.
¾ populace předpokládají, že starost o rodiče leží v první řadě na jejich dospělých dětech.
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5 Harmonogram realizace
Ihned po zahájení projektu proběhla analýza dokumentů na úrovni krajů a obcí, převážně
ze strategické úrovně (podrobněji viz Příloha č. 13.1), která společně s poznatky z výzkumů jiných
autorů sloužila jako podklad pro tvorbu scénáře pro následné rozhovory. Poznatky z rozhovorů
s představiteli krajů, obcí a místních NNO byly konfrontovány s představiteli cílové skupiny rodin
(rodiče dětí v různých stádiích rodinného cyklu a v různých sociálních postaveních) v rámci fokusní
skupiny. Všechny tyto informace a podněty sloužily pro zpracování analýzy aktérů a SWOT analýzy,
která byla zpracována zvlášť pro kraje a zvlášť pro obce vzhledem k jejich rozdílnému postavení a
podmínkám. Syntetizované poznatky byly následně diskutovány s představiteli hlavních aktérů
(zástupci MPSV, krajů, obcí, OOS a rodin) v rámci druhé fokusní skupiny (FG). Veškeré zásadní
poznatky a vygenerované návrhy na vhodná prorodinná opatření byly následně zformulovány
do závěrečné zprávy projektu. V grafické podobě je postup výzkumu zpracován ve schématu č. 3.
Podrobnější informace k metodologii viz kap. 3.2 a k použitým metodám viz příloha č. 13.1.

Schéma č. 3: Sled jednotlivých výzkumných aktivit
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6 Zjištěné poznatky
Tato kapitola tvoří stěžejní část výzkumné zprávy. Autorský tým se rozhodl strukturovat ji podle
klíčových témat, která vykrystalizovala v průběhu výzkumu. První podkapitola se tak zabývá otázkou
vymezení rodinné politiky na úrovni krajů a obcí z pozice různých aktérů, druhá řeší cílové skupiny,
třetí institucionální zajištění, čtvrtá se zaměřuje na styčné plochy rodinné politiky a jiných politik, pátá
na využívané nástroje a šestá se věnuje dílčímu tématu veřejné podpory.

6.1 Co je a jak vzniká rodinná politika?
Lokální a regionální rodinná politika není příliš ukotveným pojmem. Typově se lze setkat
s následujícími pojetími:
 Rodinná politika (RP) jako výhradně průřezové téma. V této podobě je rodinná politika
„automaticky“ řešena v rámci jiných rezortů (politik). Toto vymezení je typické pro malé
obce, které jsou personálně poddimenzované a kde dochází k výrazné kumulaci funkcí.
Rodinná politika může v této podobě (zejména v malé obci, kde panují dobré vztahy) dobře
fungovat. Na druhé straně je zde riziko, že při absenci prorodinného klimatu (např.: RP
nebude prioritou politických představitelů obce) může dojít k tomu, že se rodinná politika
mezi rezorty „vytratí“.
 Široké vymezení rodinné politiky jako souhrnu opatření pro podporu „zdravých“ rodin, ale
i jako poskytování sociálních služeb; typické pro města střední až větší velikosti, kde jsou
jednotlivé oblasti určeny samostatným odborům, nicméně koordinace mezi nimi je mnohdy
minimální. Vzhledem k nastavené legislativě a disponibilním finančním zdrojům pak fakticky
dochází k upřednostňování potřeb rodin, které jsou v obtížné sociální situaci, a nedostatečná
pozornost je věnovaná opatřením na podporu rodin, které sociální služby aktuálně
nepotřebují.
 Pozitivní vymezení rodinné politiky jako specifické politiky, jejímž cílem je „vybudovat
prostředí příjemné pro (…) život“. V této definici jsou cílovou skupinou primárně rodiny, které
v daný okamžik nemají žádný sociální problém (na rozdíl od těch, na které se zaměřují
sociální služby); rodinná politika je v tomto pojetí mj. prevencí ve smyslu „ulehčujeme
rodinám, aby zvládly všechny nesnáze…“. Toto pojetí je rodinám nejpříznivější, protože je
obvykle spojeno s institucionálním zajištěním v podobě vyčleněné osoby, strategického plánu
a rovněž finančních prostředků, takže riziko „rozpuštění“ či „vyšumění“ není velké. I zde je
však riziko rozporu mezi deklarovanou podporou „zdravých rodin“ a faktickým
upřednostňováním „problémových rodin“, které může být důsledkem nedostatečné finanční
podpory určené rodinám „…nejraději bychom podporovali zdravé rodiny, ale potřeba je někde
jinde. …V přidělování peněz spíše fandíme těm rodinám, které nejsou v pořádku, směrem
k tomu, aby byly“. (představitel kraje)
 Posledním typem vymezení, se kterým se výzkumný tým setkal na jednom z krajů, je negace
rodinné politiky na této úrovni. Respondent svůj postoj zdůvodňoval tak, že rodinná politika
má smysl na centrální úrovni (dávky apod.) a na úrovni obcí, které jsou zřizovateli mateřských
a základních škol, ale pro kraj je podpora rodin relevantní jen v oblasti sociálních služeb.
Vzhledem k tomuto postoji doporučujeme MPSV soustředit pozornost na rodinnou politiku
na úrovni krajů, kde jsou méně než na úrovni obcí zřetelné možnosti samosprávy (na úrovni
krajů nefunguje žádná soutěž ani jiná forma přenosu dobré praxe). „… Bylo by dobré hlavně
aby nás – kraje, dali dohromady, že se skamarádíme, že si předáme zkušenosti.“ (představitel
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kraje) Někteří zástupci kraje by přivítali, kdyby MPSV organizovalo častěji setkání zástupců
kraje, kde by se mohli představitelé rodinné politiky jednotlivých krajů navzájem seznámit,
ale také poznat více pracovníků zabývajících se rodinnou politikou na MPSV.
Neukotvenost pojetí rodinné politiky také odráží (nikoli překvapivě) různou míru toho, jaké mají
aktéři povědomí o RP a pochopitelně také to, do jaké míry jsou iniciativní a aktivní. Někteří
respondenti se podporou rodin nikdy samostatně nezabývali, jiní měli otázku rodinné politiky
promyšlenou a zažitou.
Pokud bychom se pokusili zrekonstruovat vznik rodinné politiky jako svébytné a fungující oblasti,
pak by při využití zkušeností z obcí, kde je RP relativně rozvinutá, modelově vypadal asi takto:
Na začátku procesu stojí typicky iniciativa mateřských center či jiných organizací občanského sektoru,
které vznášejí požadavky na širší podporu rodiny. Tyto požadavky se pak v rámci procesu
komunitního plánování sociálních služeb formalizují a dostanou se do kontaktu s úřady
a zastupitelstvy. Role komunitního plánování sociálních služeb se zdá být klíčová, protože tvoří
platformu, na níž se různí aktéři setkávají a která je zároveň základně formalizovaná. To znamená
jednak to, že je možné se zde opřít o stanovená pravidla (téma není možné jen tak vyloučit), a jednak
to, že se téma nějakým způsobem promítne do výsledného komunitního plánu. Třetím důležitým
krokem je uchopení tématu politickými představiteli, protože bez politické vůle nemůže rodinná
politika na lokální a regionální úrovni existovat. Čtvrtým je pak akceptace tématu úředníky.
Tento model si pochopitelně neklade nárok na 100% platnost. Uvádíme ho zde zejména proto,
že může MPSV pomoci v tom, kam napřít síly v prosazování rodinné politiky. Pro úplnost dodejme,
že jako kritický se v rámci výzkumu ukázal zejména třetí krok, tj. uchopení RP místními politickými
představiteli. Přínosy institutu komunitního plánování jsou nezpochybnitelné, a proto výzkumný
tým doporučuje rozvinout úvahy nad možností zanést do zákona o rodině povinnost komunitně
plánovat podporu rodin tak, jako je tomu u sociálních služeb.
Kromě výše popsaného bottom-up modelu (tvorby politiky zdola nahoru) existuje v některých obcích
a na úrovni kraje také opačný směr vzniku politiky top-down, tedy odshora dolu. Ten je příznačný pro
obce s nízkou mírou občanských aktivit (např. pohraničí), případně pro obce s prorodinně
vyhraněným politickým vedením.
V zahraničí jsou zřejmé jak snahy o komplexní řešení na místní úrovni, vtahující všechny
zainteresované subjekty (obce, kraj, neziskové organizace, podnikatelé, občané), tak systémová
řešení na národní/spolkové úrovni v rámci jednotlivých oblastí (podpora prorodinných opatření
u zaměstnavetelů, poradenství nastávajícím maminkám, pomoc osamělým matkám, rozvoj
dovedností u mladých matek imigrantek, podpora a využití potenciálu multigeneračního soužití,
prevence násilí na mateřských, základních a středních školách). Viz zahraniční případové studie
v příloze č. 13.9.

Podobný význam jako prezentované modely vzniku rodinné politiky (tj. pomoci MPSV uvědomit si
prostor, ve kterém se pohybuje) má i následující upozornění. Dotazované samosprávy vnímají roli
ministerstva jako koordinační, skepticky se naopak vyjadřují k potenciálním snahám o celonárodně
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řízenou politiku, která by obce např. „nutila“ dělat aktivity, které pro danou lokalitu nejsou z různých
důvodů vhodné, případně která by komplikovala realizaci některých jiných aktivit. Výzkumný tým se
k této připomínce staví souhlasně. Přestože by uvažovaná certifikace mohla být dobrým nástrojem
pro rozvoj rodinné politiky v krajích a obcích, její nevýhoda spočívá v tom, že by musela reflektovat
pouze minimální (a možná i jednorozměrný) standard (typu počet míst v mateřské škole k počtu dětí
narozených v posledních x letech na území obce) a navíc by stejně nebyla dosažitelná pro všechny
obce, které by o ni usilovaly. Různé obce a kraje čelí různým problémům, mají různou skladbu
obyvatel a různé finanční podmínky.
Poslední poznámka k výměru rodinné politiky na úrovni krajů a obcí se týká soutěže „Obec přátelská
rodině“ organizované MPSV. Soutěž obecně je výborným nástrojem, zde se omezíme jen na drobnou
kritickou výhradu stran šíře prorodinných aktivit tak, jak je soutěž chápe. V rámci soutěže totiž není
činěn velký rozdíl mezi tím, jaké aktivity vyvíjí samospráva a jaké vyvíjejí nezávislé organizace
občanského sektoru (např. mateřská centra). Přestože v některých obcích samospráva finančně či
materiálně organizace občanského sektoru podporuje, a je tedy relevantní, když se aktivitami těchto
organizací v soutěžní přihlášce vykazuje, v některých obcích je podpora těmto organizacím omezená
a prorodinné aktivity se zde dějí jaksi paralelně nebo dokonce navzdory samosprávě. Výzkumný tým
by proto doporučoval zpřesnit zaměření soutěže, aby bylo zřejmé, ve kterých obcích se samospráva
rodinné politice skutečně aktivně věnuje. Např. zúžit deklarované aktivity pouze na ty, na kterých má
obec zřejmý podíl (finanční příspěvek, nájem prostor zdarma, reklama akci, atd.), což může dle
našeho názoru motivovat obce k výraznější praktické podpoře prorodinných aktivit. Zároveň
navrhujeme modifikovat název soutěže Obec přátelská rodině, např. na „Obec přátelská rodině –
prostředí příjemné pro život rodin“ a posílit tím propagaci z hlediska MPSV žádoucího výměru
rodinné politiky.

6.2 Cílové skupiny a jejich potřeby
V předchozí podkapitole jsme okrajově zmínili cílovou skupinu rodinné politiky na lokální a regionální
úrovni, nyní se jí a jejím potřebám budeme věnovat podrobněji.
Jak bylo naznačeno výše, původní pracovní definice výzkumného týmu se omezovala
na dvougenerační rodinu o minimálně jednom rodiči a jednom dítěti. Respondenti nicméně do cílové
skupiny spontánně zahrnovali i generaci prarodičů, takže se na krajích a obcích lze opírat o vědomí
mezigenerační solidarity. Zároveň je třeba zmínit poznatek z předchozí podkapitoly, totiž že vymezení
cílové skupiny bylo nejednoznačné a pohybovalo se od pomoci sociálně vyloučeným rodinám až
po podporu „bezproblémových“ rodin. Přestože by bylo lákavé rozhodnout se pro jednu z nich
(pravděpodobně tu druhou), nelze nevzít v úvahu rozdílnost různých regionů a potřeb tamějších
rodin. V některých městech se nevyskytují žádné sociálně vyloučené lokality, neřeší se vysoká
nezaměstnanost a zadlužení, a proto není tak nutné se na tuto problematiku speciálně
institucionálně zaměřovat; v jiných obcích to je naopak významná část agendy. V některých obcích je
zase velká pozornost upínána k péči o zdravotně postižené, o seniory, atd.
Přidržíme-li se pojetí „bezproblémových“ rodin, lze tuto skupinu dále dělit dle vývojového stádia,
ve kterém se nachází (viz schéma „životní cyklus rodiny“). Potřeby rodin se v jednotlivých vývojových
fázích mění, a proto má smysl při vytváření systému komplexní rodinné politiky sledovat, do jaké fáze
rodinného cyklu je dané opatření směrováno. Ve všech regionech se vyskytují rodiny v jednotlivých
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fázích rodinného cyklu. Z tohoto důvodu se nám jeví jako účelné cílové skupiny a s nimi související
prorodinná opatření členit dle těchto fází. Na základě inspirace Národní koncepcí rodinné politiky
a závěrů výzkumu „Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus“ (VÚPSV 2010) jsme definovali
pět základních fází rodinného cyklu (viz schéma č. 4), které se významným způsobem liší potřebami
a možnostmi, které rodina v dané fázi má.
1. Bezdětná rodina … za bezdětnou rodinu je možné považovat dlouhodobý vztah dvou lidí,
kteří by rádi měli děti, ale z různých důvodů je dosud nemají
2. Rodina s dětmi předškolního věku … v rodině je minimálně jedno dítě do 6 až 7 let
3. Rodina s dětmi školního věku … v rodině je min. jedno dítě, které se soustavně připravuje
na budoucí povolání (může být až do 26 let věku dítěte)
4. Rodina po odchodu dětí … odchodem dětí označujeme trvalé odstěhování dětí z domácnosti
rodičů, tzn. rodina, kde dítě dojíždí např. na vysokou školu, ale stále má v domácnosti rodičů
„svůj pokoj“ kam se pravidelně vrací a přijímá od rodičů pravidelnou finanční a materiální
podporu je z našeho pohledu stále ve fázi č. 3. Naopak pokud se dítě během studia např.
ožení a s partnerem/partnerkou založí vlastní domácnost, považujeme pak původní rodinu
takového dítěte za rodinu ve fázi č. 4
5. Senioři … do této fáze rodina vstupuje odchodem rodičů do důchodu a ukončením jejich
aktivního ekonomického života
I když ne každá rodina projde všemi těmito fázemi, jedná se o typický koloběh, kterým v současné
době většina rodin prochází. Pokud respondenti zdůrazňovali potřebnost některé specifické skupiny
v rámci „zdravých“ rodin, hovořili o nutnosti podpory mladých rodin.
V rámci těchto fází se navíc vyskytují různé podskupiny, které se i prolínají fázemi. Např. pokud se do
rodiny narodí zdravotně postižené dítě, potřeby těchto rodin se v tom okamžiku začnou odvíjet
v některých oblastech odlišně od rodin se zdravými dětmi. Tyto specifické potřeby (např. náročnější
sladění pracovního a rodinného života, větší výdaje za zdravotní pomůcky a léky, sociální a rodinné
poradenství, atd.) se pak prolínají i dalšími fázemi vývoje až do seniorského věku rodičů. Naopak
v některých rodinách se musí rodiče s malými dětmi navíc starat o své nemocné rodiče, čímž opět
výrazně narůstají nároky na sladění pracovního a rodinného života, psychickou odolnost takových
rodičů, atd. Existují i rodiny, kde dochází ke kombinaci těchto jevů a rodiče se musí starat zároveň
o zdravotně postižené děti a nemocné rodiče. Pomoc sociálního systému je v takovýchto případech
nedostatečná a v některých případech jsou takoví rodiče nuceni využít služeb ústavů (ať už pro své
rodiče nebo pro děti), byť by se mnohem raději o své blízké starali osobně v rodinném prostředí.
Stávající podmínky jim ale neumožňují dostatečně sladit pracovní a rodinný život tak, aby mohli
zajistit ekonomickou udržitelnost takové rodiny. Takovéto rodiny považujeme v našem přehledu
za rodiny se specifickými problémy. Mezi rodiny se specifickými problémy pak zahrnujeme
i samoživitele, jednočlenné domácnosti, rodiny pocházejí ze sociálně vyloučených lokalit, atd.
Všechny tyto typy rodin mají specifické potřeby ve všech popsaných fázích rodinného cyklu.
V zájmu jednotlivých obcí a krajů by mělo být podrobně zmapovat potřeby rodin, aby bylo zřejmé
nejen to, kolik rodin a v jaké fázi rodinného cyklu se zde v současné době nachází, ale i to, jak se
tento počet bude vyvíjet v následujících pěti, deseti nebo dvaceti letech. Zároveň by obce měly mít
jasnou představu, kolik se v lokalitě nachází rodin se specifickými potřebami/problémy.
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Např.: Projekt „Kommunale Familienberichterstattung“ pomáhá zlepšit komunikaci a informovanost
představitelů obcí a to i prostřednictvím vybudování rodinného statistického informačního systému
a standardizovaného dotazování rodin, tzn. zajištění přísunu kvalitních informací o potřebách rodin
k odpovídajícím subjektům na regionální úrovni. Výstupy tohoto projektu mají přispívat též k tvorbě
lokálních rodinných politik. Blíže viz příloha 13.9.

Schéma č. 4: Fáze životního cyklu rodin

Zdroj: Autoři.

Základní představu o potřebách rodin obcím poskytuje komunitní plánování. Potřeby rodin, které
nemají žádné problémy, však bývají opomíjeny tam, kde se komunitní plánování používá výhradně
pro plánování sociálních služeb. Jiným způsobem zjišťování potřeb je zadání výzkumů za využití
najatých agentur. Řada obcí nicméně speciální mapování potřeb neprovádí a pouze řeší konkrétní
problémy, tak jak přicházejí, případně se spoléhá na svůj „zdravý selský rozum“. Systematicky
ke sběru informací o potřebách rodin přistupují spíše kraje než obce.
Když měli respondenti uvádět potřeby, resp. problémy rodin, hovořili o nedostatku míst v jeslích
a školkách a z něj plynoucím obtížném slaďování pracovního a rodinného života, špatnou dopravní
obslužnost, finančně nedostupné bydlení, ztrátu zaměstnání a finanční zadlužování rodin. Dále se
deklarované potřeby lišily podle obecných charakteristik obce či regionu.
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6.3 Institucionální zabezpečení
Institucionální zajištění je jedním z nezbytných (nikoli však postačujících) předpokladů efektivní
politiky. Do této oblasti spadají orgány zřizované za účelem řešení dané politiky, dokumenty
a nastavení procesů, prostřednictvím kterých získává politika nové impulsy.
Legislativní rámec je v oblasti institucionálního zajištění na úrovni samospráv vstřícný. Zákon
č. 128/2000 o obcích umožňuje, ale nenařizuje, vznik orgánů či podporu institucí, které by se mohly
zabývat nějakou formou podpory rodin. Podle § 109 lze zřídit odbor či oddělení rodinné politiky,
podle § 117 lze zřídit jako svůj iniciativní a kontrolní orgán výbor pro rodinu. Podle §122 lze také
zřídit komisi pro rodinu, na jejímž chodu se může podílet více různých aktérů, třeba z neziskového
sektoru.
Podle zákona č. 129/2000 o krajích se otevírá pro regionální rodinnou politiku podobně vymezený
prostor. I v rámci krajů lze podle § 68 zřídit odbor pro rodinu či oddělení rodinné politiky.
Zastupitelstvo kraje může také zřídit výbor pro rodinu (podle § 76), který může být jeho iniciativním
a kontrolním orgánem. I v rámci krajů je možno podle § 80 zřídit komisi pro rodinu.
Jednotlivé kraje dávají institucionálnímu zajištění různou důležitost. Pro dokreslení situace uvádíme,
že některými respondenty, kteří mají špatné zkušenosti s neuplatněnými strategiemi či nefungujícími
komisemi, bylo toto téma příkře komentováno se slovy „papír snese leccos“, případně že na komise
nevěří.
Na strategické úrovni je rodinná politika explicitně zmíněna pouze výjimečně. Strategické
dokumenty věnované výlučně rodinné politice byly zaznamenány pouze na úrovni Jihomoravského
kraje (Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje), Hlavního města Prahy (Koncepce rodinné
politiky hlavního města Prahy 2009-2010) a na úrovni města Brna (Deklarace Rady města Brna
na podporu rodiny; Koncepce rodinné politiky města Brna). V těchto případech pak existence
strategických dokumentů koreluje s pozorností, která je zde rodině věnována. Potřeby rodin jsou
však často zakomponovány do jiných tematických oblastí bez vazby na komplexnější pojetí rodinné
politiky. Např. ve strategických plánech krajů i obcí jsou uváděny jako priority: volnočasové aktivity
(podpora budování sportovišť a zázemí pro volnočasové vyžití dětí a mládeže), dopravní obslužnost
(pořízení bezbariérových autobusů, zajištění spojů na dopravu do školy a do zaměstnání), školství
apod. V jednotlivých regionech je pozornost, která je potřebám rodin i v této neexplicitní formě
(pojem „rodina“ se v těchto materiálech vyskytuje pouze ojediněle) věnována, kolísavá. Podrobněji
se některé strategické dokumenty (především plány sociálních služeb) věnují problémovým rodinám;
těm, které akutním obtížím nečelí, je obecně věnováno méně prostoru.
Samostatná funkce pracovníků vyčleněných pouze na realizaci/koordinaci rodinné politiky je dle
poznatků autorského týmu pouze výjimečná. Tam, kde je funkce pracovníka pro rodinnou politiku
samostatně vyčleněna, je možné pozorovat nezpochybnitelné pozitivní přínosy. Důležité v tomto
případě je, že jde o rozhodnutí samosprávy tohoto úředníka vyčlenit. Z jiných agend jsou známy
příklady, kdy zákon nařizuje zřízení určitého postu, ale protože nedefinuje jeho náplň práce a protože
samospráva nemusí být přesvědčena o jeho užitečnosti, může imperativ vyčleněného úředníka udělat
dané politice medvědí službu. Z fokusní skupiny vyplynulo, že vyčlenění „rodinného“ úředníka
v rámci sociálního odboru není nejšťastnější, protože může svádět k vnímání jeho práce jako méně
důležité než je ta, kterou vykonávají ostatní zaměstnanci odboru. Dobrou praxí se naopak zdá
zařazení úředníka pod kancelář ředitele úřadu či do samostatného odboru zdraví (existuje-li).
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Zřízení komise či výboru se jeví jako častější, má ovšem méně jednoznačné výsledky; pravděpodobně
proto, že členové komise se práci nevěnují „na plný úvazek“, ale vedle svých jiných činností.
Co do velikosti samosprávných celků jsou na úrovni malých obcí v podstatě veškerá opatření
zaštiťována starostou obce a obecně dochází k výrazné kumulaci funkcí. Ve městech bývají zřízeny
sociální odbory, pod které obvykle rodinná politika spadá (resp. přesněji – na dotaz, zda RP někam
spadá, se intuitivně odpoví, že pod zmíněný sociální odbor). U větších měst pak kromě rady
a zastupitelstva bývají zřízeny i sociální komise, do kterých pracovníci sociálních odborů předávají své
návrhy a tyto komise je pak prezentují radě a následně zastupitelstvu, které o nich rozhodují.
Lze konstatovat, že s čestnou výjimkou již zmíněného komunitního plánování, chybí na úrovni většiny
zkoumaných samospráv formální nastavení procesů, prostřednictvím kterých by byla agenda rodinné
politiky udržována v chodu (např. nutnost aktualizace strategie, nastavení zpětné vazby od rodin
apod.).

6.4 Promítnutí rodinné politiky v ostatních politikách
Jak bylo řečeno výše, rodinnou politiku je třeba vnímat jako průřezovou a v řadě krajů a obcí takto
k prorodinným opatřením i přistupují. V následujících oddílech se proto budeme věnovat tomu,
v jakých podobách se rodinná politika promítá do jiných politiky – školské, volnočasových aktivit,
bydlení, dopravy, zdravotní a do oblasti sociální. Jedná se o politiky, které přímo odpovídají vymezení
činností obcí uvedených v zákonu o obcích v §35, odst. 2 a zároveň oblasti, ve kterých se dle našich
zjištění prorodinná opatření na úrovni obcí i krajů nejvíce koncentrují. Mohli bychom najít některá
rodinná opatření i v jiných politikách/oblastech, ale už ne v tak významné formě. Za tímto účelem
zavádíme i oblast „Ostatní“, kde uvádíme právě ta opatření, která nespadají do žádné z námi
vybraných explicitních oblastí. Každá z dalších subkapitol je otevřena krátkým legislativním rámcem
a následně pokračují konkrétní zjištění a doporučení. Respektujeme požadavek zadavatele výzkumu
navrhovat pouze taková opatření, která nemají vliv na změnu legislativy nebo nevyžadují
dodatečné prostředky ze státního rozpočtu. Přesto však ve zvláštní kategorii u některých oblastí
uvádíme i opatření tohoto charakteru, která však na základě poznatků zjištěných v rámci výzkumu
považujeme za tak významná, že by minimálně bylo vhodné jejich uvedení do praxe zvážit.

6.4.1 Oblast školství
Zákon o obcích č. 182/2000 Sb. v §35, odst. 2) uvádí: „Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především
o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací,
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“
Vzdělávací instituce jsou jedním z významných faktorů rodinné politiky. Zasahují do života rodin
v několika jejích fázích. Jedná se zejména o mateřské školy pečující o děti od 3 do 6 let věku, základní
a střední školy, jejichž prostřednictvím děti musí splnit povinnou školní docházku v trvání 9 let,
tj. obvykle do 15 let věku dítěte. Vedle státních institucí existují i soukromá zařízení, která jsou plně či
volně zapojena do tohoto systému. Jedná se o soukromé mateřské školy, základní a střední školy,
které mohou být registrované v odpovídajících rejstřících a platí pak pro ně pravidla obdobná těm,
která platí pro veřejná zařízení.
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Mateřské školy patří do soustavy předškolního a školního vzdělávání, patří tak do působnosti
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a jejich zřizování a provoz se řídí tomu odpovídajícími
předpisy. Tyto předpisy včetně jejich stručné charakteristiky zpracované sdružením Aperio uvádíme
v příloze č. 13.3.
Mateřské školy zřizované soukromým sektorem mohou a nemusí být zapsány ve školském rejstříku.
Pokud v něm zapsány jsou, pak se na ně v plné míře uplatňují výše uvedené právní předpisy, včetně
získávání příspěvku na žáka ze státního rozpočtu. Pokud ve školském rejstříku zapsané nejsou, pak se
na ně nevztahuje školský zákon č. 561/2004 Sb. ani zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících. Ostatní předpisy však i taková mateřská škola musí dodržovat. Specifickým typem
mateřských škol jsou mateřské školy pro zaměstnance konkrétního zaměstnavatele, tzv. podnikové
školky. Tyto školky spadají do stejného režimu jako ostatní školky zřizované soukromým subjektem.
Pro základní školy platí legislativa obdobná jako pro mateřské školy a to včetně financování,
hygienických předpisů, pedagogických pracovníků, dohledu, atd.
Na provoz mateřské i základní školy získává jejich zřizovatel (kraje, obce, církve, soukromé subjekty)
příspěvek z kapitoly Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy dle normativu na žáka. Soukromé
subjekty dostávají tento příspěvek na žáka v nižší výši než školy krajů, obcí a církví. Veškeré náklady
nad tento normativ musí hradit zřizovatel z vlastních zdrojů. Soukromé subjekty (včetně církví)
mohou vyžadovat školné.
V případě obcí pokrývá státní příspěvek zpravidla mzdové náklady pracovníků školy. Z rozpočtu obce
pak bývají hrazeny veškeré provozní náklady (elektrická energie, topení, opravy, rekonstrukce, atd.)
V případě, že státní příspěvek nepostačuje ani na nezbytné mzdové náklady – případy škol v malých
obcích – musí obec dotovat i mzdy zaměstnanců. V praxi dochází ke slučování tříd a tím úspoře
na mzdových nákladech. Pokud ani slučování tříd nezajistí mzdové náklady ve výši státního příspěvku,
dochází obvykle k rušení takových škol.
Udržení MŠ a ZŠ v obcích je však vnímáno jako základní opatření na podporu rodin, což ovšem klade
značné nároky na rozpočty zejména malých obcí. Zvláště pokud je vyžadována investice do výstavby
či větší rekonstrukce MŠ a ZŠ. „Když jsem přicházel do funkce starosty, tak jsem si řekl, že se musí
něco udát se školstvím a se školou vůbec. Za těch mých 12 let jsme věnovali 40 milionů na podporu
školy i budování, rozšíření, modernizace školy, školky a těmto věcem … Bez školy by se život tady asi
ztratil.” (starosta malé obce) Ne každý starosta však má tolik politické odvahy a podpory mezi
zastupiteli a občany, aby takto náročné investice do oblasti školství mohl realizovat. Znamená to,
že pak není možné investovat do jiných oblastí, např.: sportu, kultury, veřejných prostranství.
Na úrovni obcí probíhá spolupráce se školou v oblasti nahlašování potenciálních sociálních problémů
v konkrétních rodinách. Pokud pedagog při kontaktu s žákem nabyde dojmu, že je dítě týráno,
zneužíváno, nemá dostatečnou péči, informuje o takové skutečnosti sociální odbor městského úřadu,
který pak má pravomoc takovou záležitost v terénu prověřit. Stejně tak bývá sociální odbor
informován, pokud má žák větší počet neomluvených absencí ve škole. Jako určitý handicap
je vnímáno, že učitelé nemají až na výjimky vzdělání v oblasti sociálních patologií. V některých obcích
se komunikace mezi školou a obcí omezuje na pouhé výkaznictví, přínos dobře zamýšleného institutu
školských rad a sdružení přátel školy se projevuje pouze tam, kde jsou v těchto radách skutečně
zapálení a aktivní lidé a činnost těchto orgánů pak není pouze formální. V této oblasti by mohly
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pomoci pozitivní případy z obcí, kde školské rady fungují dobře a které by MPSV osvětovou formou
šířilo přes kraje, obce a jednotlivé školy ke konkrétním rodičům.
Např. Projekt „Wertebildung in Familien“ jehož nositelem je Německý červený kříž
za spolupráce 16 partnerů pokrývá všechny spolkové země a je přímo zaměřený na hodnotovou
výchovu dětí. Blíže viz příloha 13.9.
Jihomoravský kraj vydal příručku pro rodiče, kde informuje, jak vybírat mateřskou školu.
Nejproblematičtější kategorií jsou tříleté děti, protože ve školkách bývá dávána přednost starším
dětem. Při přijímání dětí do školky bývá rovněž zohledňován zaměstnanecký stav rodičů a fakt, zda
je rodič (ve většině případů matka) na mateřské či rodičovské dovolené ještě s mladším sourozencem
s tím, že děti zaměstnaných rodičů mají přednost. Samostatnou pozornost by si zasloužilo, zda toto
zvýhodňování zaměstnaných rodičů není dalším handicapem pro nezaměstnané, kteří pak mají
obtížnější podmínky pro shánění zaměstnání, pokud musí celodenně pečovat o své děti. Na zaplacení
chůvy obvykle tyto osoby nemají peníze. Výzkumný tým by proto považoval za dobré reformulovat
podmínky potřebnosti, které při přijímání dětí do MŠ mají své místo, a to tak, aby ne/zaměstnanost
rodičů nehrála roli. Stejně tak povinnost mít trvalé bydliště v místě školky není z pohledu mnohých
rodin optimální. Pro rodiče dojíždějící do zaměstnání bývá vhodnější umístit dítě do školky v místě
jejich zaměstnání.
Např. V Německu jsou realizovány i specializované výukové programy na národní úrovni (ve všech
spolkových zemích), rozvíjející zdravé osobnosti a budující zdravé návyky u dětí v mateřských
a základních školách. Blíže viz příloha 13.9.

Jako komplikované vnímají někteří představitelé samosprávy i celoživotní vzdělávání. Vzhledem
k problematické dopravní dostupnosti (problém především na Vysočině) má vliv i na rodiny. Rodiče,
jejichž vzdělání neodpovídá stávajícím požadavkům pracovního trhu, obtížně shánějí práci, stávají se
nezaměstnanými, což způsobuje ekonomické potíže jejich rodině. Nemají pak zároveň finance
na pravidelné dojíždění do „večerní školy“ a obtížně se z nezáviděníhodné situace své i své rodiny
dostávají.
Potenciální opatření spadající do této oblasti:







Prostřednictvím osvěty motivovat zřizovatele MŠ a ZŠ v tom, aby budovali kapacity těchto
zařízení na základě dlouhodobých demografických trendů v lokalitě, se zohledněním nové
bytové výstavby a požadavků místních občanů
Podpořit vznik programů pro školy na rozvoj vztahových a partnerských dovedností
(prosociální chování - přátelství, tolerance, spolupráce, solidarita, atd.)
Podporovat vznik, realizaci a inovaci programů pro školy na odstranění patologických jevů
(šikana, kriminalita mladistvých, atd.)
Prostřednictvím osvěty případně změnou legislativy motivovat zřizovatele k vyčlenění
určitého podílu míst v MŠ pro děti rodičů, kteří nejsou místně (tj. omezovat aktuálně
dominující princip místní příslušnosti; důležité pro rodiče, kteří nepracují v místě svého
bydliště)
Prostřednictvím osvěty a dotačních titulů podporovat zřizovatele v zajišťování aktivit MŠ, ZŠ
i OOS během období prázdnin
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Za spolupráce zástupců regionů stanovit vhodné kvantitativní a kvalitativní parametry pro
budování firemních školek za využití veřejných zdrojů, např. formou hodnotících kritérií
v dotačních titulech
Popsat výhody využívání „třídních schůzek“ (pohovorů s rodiči, schůzí SRPŠ) k zapojování
veřejnosti (rodičů) do rozhodování o – pro ně důležitých – aktivitách obce (např. šíření
dotazníků, apod.)
Metodickými materiály podpořit ZŠ a především SŠ při nabízení kurzů pro dospělé
(celoživotní vzdělávání), podpora principu tzv. „komunitní školy“
Popisovat a šířit příklady dobré praxe z MŠ s prodlouženou otevírací dobou (do sedmi večer)
a ze školek umožňujících ponechání dětí přes noc (přínos pro rodiče pracující na směny)
Podpořit vznik a šíření metodických materiálů pro zřizování a provoz tzv. „lesních školek“
Podporovat využívání školních prostor (tělocvičny, hřiště, apod.) pro odpolední a víkendové
aktivity občanů, tzv. „otevřená hřiště“ včetně tvorby souvisejících metodik (návštěvní řád,
ochrana majetku, řešení zodpovědnosti, atd.).

Potenciální návrhy vyžadující změnu legislativy nebo dodatečný přísun finančních prostředků:






Daňově motivovat zaměstnavatele k budování firemních školek
Umožnit vícezdrojové financování veřejných MŠ a ZŠ – sponzorské dary a příspěvky
od soukromých firem mohou zajistit zařízení i tam, kde by jinak nebylo ekonomicky
udržitelné
Poskytovat vedle nabídky rekvalifikačních kurzů i příspěvek na dopravu za účelem
celoživotního vzdělávání pro osoby nezaměstnané nebo ohrožené nezaměstnanosti
Vytvořit dotační titul pro pořízení a provoz školních autobusů ve venkovských oblastech
Změna legislativy v oblasti hygienických předpisů pro zřizování menších školek a jejích
alternativních forem, např. tzv. „Lesní školky“.

6.4.2 Oblast volnočasových aktivit
Do volnočasových aktivit řadíme veškeré služby, které jsou směrovány na využití času mimo
zaměstnání a školní docházku. Nezařazujeme sem však mateřské školy, které popisujeme v kapitole
školství a ani jesle, které uvádíme v kapitole zdravotnictví.
Zákon o obcích č. 182/2000 Sb. v §35, odst. 2) uvádí: „Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především
o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“
Dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, je péče o děti starší 3 let živnost volná a není zde
potřeba splnit žádné specifické podmínky, kromě všeobecných podmínek týkajících se
živnostenského podnikání.
Družina a školní klub podléhají následujícím předpisům:


Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, zejména pak § 111 a
§ 112, které řeší zájmové vzdělávání.
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Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, která stanoví činnosti školního klubu
a školní družiny, jejich účastníky, organizaci a výši úplaty

Dotace ze státního rozpočtu upravuje vyhláška o krajských normativech č. 492/2005 Sb. (Aperio)
Činnost mateřských a rodinných center jakož i většiny ostatních neziskových organizací působících
v oblasti volnočasových aktivit podléhá pouze zákonu č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Do této oblasti zahrnujeme mateřská a rodinná centra, což jsou dvě různé kategorie organizací
(zpravidla občanských sdružení). Mateřská centra se zaměřují především na rodiny s malými dětmi
a sdružují se do Sítě mateřských center. „Mateřská centra (dále jen MC) zřizují zpravidla matky
na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují
matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. MC jsou založena
na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem
generacím. MC nabízí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické
poradenství.“ (http://www.materska-centra.cz/sit-mc-v-cr/co-jsou-mc/)
Rodinná centra jsou pak více zaměřena na celé rodiny a i další vývojové fáze rodiny, než jen rodiny
s malými dětmi. Jedním z hlavních představitelů rodinných center je Národní centrum pro rodinu,
jehož „cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat
prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní
nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima
ve společnosti.“ (http://www.rodiny.cz/07/?pg=onas) Není neobvyklé, že rodinná centra jsou úzce
svázána s různými církvemi. Rodinná centra jsou sdružena v Asociaci center pro rodinu (ACER).
Za základ volnočasových aktivit je na úrovni samosprávy vnímáno sportovní vyžití a různé zájmové
kroužky, družiny a např. prázdninové tábory. Zahrnujeme sem však i činnost mateřských
a rodinných center a dalších institucí. Základní volnočasové aktivity jsou realizovány na úrovni
kroužků při jednotlivých ZŠ. Je zaznamenáván propad v účasti na těchto aktivitách při přechodu na
SŠ. Větší význam při výchově dětí by mohly mít i školní družiny, které se však z důvodu přetíženosti
škol v jiných oblastech někdy stávají spíše místem pouhého „hlídání dětí“ než místem se specifickým
programem podporujícím všestranný rozvoj dětí. Vedoucí družin např. i ve spolupráci s místními OOS
mohou hrát významnou roli při organizaci aktivit i v období prázdnin.
Např. Projekt „Minimondo“ je dobrou inspirací pro obce pro zajištění volnočasových aktivit dětí
v období letních prázdnin. V českých poměrech však zřejmě bude využitelné pouze v krajských
a dalších větších městech. Zúčastněné děti (od 7 let) si v jednom týdnu samy vytvářejí vzájemnou
participací život uvnitř svého města „Minimondo“. Mají intenzivní kontakt např. s následujícími
tématy: demokracie, význam a hodnota práce, média, profesní orientace, rovnost pohlaví, pracovní-,
hospodářské-, finanční systémy. Program je vždy od pondělí do pátku od 9 do 16 hod. V Rakousku
rodiče musí za každé dítě platit 5 €/den, což zahrnuje i jídlo a pomůcky. Podobného zaměření je
i projekt „Sommerferienprogramm“, jehož nositelem je měst Wiesbaden a zahrnuje celkem
238 různých aktivit pro děti od šesti do 15 let v období letních prázdnin. Aktivity jsou financovány
částečně městem, částečně rodiči dětí, kteří mohou zakoupit účastnické karty na jednotlivé
workshopy a akce. Blíže viz příloha 13.9.
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Snad každá obec disponuje nějakých sportovištěm ať už jako součást místní školy nebo jako
samostatné hřiště. Dobrou praxí v Ústí nad Labem jsou tzv. „otevřená hřiště“ (viz návrh opatření
v předchozí oblasti), kdy jsou školní hřiště v odpoledních hodinách otevřena veřejnosti. V městech
pak bývají i různé kryté sportovní haly využívané různými sportovními oddíly, které působí i v menších
obcích. Zvláště na úrovni malých obcí jsou populární oddíly dobrovolných hasičů dětí a mládeže.
Síť mateřských center má poměrně velký kredit u zástupců samosprávy. Kraj Vysočina
např. poskytuje dotace pouze takovým mateřským centrům, která jsou členy Sítě mateřských center,
o. s. Členové této sítě totiž musí garantovat určitý rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, což vedení
sítě samo kontroluje.
Ne ve všech obcích si však jsou zastupitelé vědomi přínosu těchto organizací pro stabilizaci obyvatel
lokality. Proto by v rámci osvětových opatření měla být věnována i pozornost prezentaci významu
těchto organizací, které využívají velkého množství dobrovolnické práce ve prospěch místní
komunity, ale mnohde i přinášejí prostředky do regionu díky získávání dotací z různých národních
a mezinárodních zdrojů. Osvětové aktivity by měly zastupitelům obcí ukázat rozdíl těchto organizací
oproti jiným zájmovým úzce zaměřeným organizacím jako je např.: spolek filatelistů, zahrádkářů
apod. a tím i zvýšení priority při podpoře těchto organizací.
Jako prorodinná podpora volnočasových aktivit jsou vnímány tzv. rodinné pasy, v některých krajích
vydávané i zvláštní senior pasy. Tyto pasy jsou rozšířené i v zahraničí. Pomocí těchto pasů pak rodiny
získávají slevy na vstup do různých kulturních a sportovních zařízení, ale i při běžných platbách
v obchodech u komerčních firem zapojených do projektu.
„Rodinné pasy jsou určeny rodinám s dětmi do osmnácti let věku a jsou aktivitou jednotlivých krajů.
V současné době projekt funguje v Jihomoravském kraji, v kraji Vysočina, v Olomouckém kraji,
Pardubickém kraji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji a Královéhradeckém kraji a jejich zavedení
je plánováno i na území hl. m. Prahy a v dalších krajích. Na základě registrace je rodinám zdarma
vystavena karta Rodinné pasy. Podmínkou vystavení karty Rodinné pasy je trvalé bydliště
v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě do 18 let. Pasy jsou vydávány i neúplným rodinám,
tzn. také nesezdaným partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám mající dítě v péči. Držitelé
rodinných pasů mohou využívat slevy nejen na území celé České a Slovenské republiky ale i v oblasti
Dolního Rakouska. Projekt využívá vlastní sítě RP, stejně jako věrnostního programu Sphere card.
Slevy jsou nabízeny ve výši 5% - 20%, u volnočasových aktivit až 50%.“ (http://www.rodinnepasy.cz)
Na úrovni krajů a obcí bývají též podporovány letní tábory. Výběr dětí, kterým je podpora poskytnuta,
probíhá zpravidla individuálně na úrovni sociálních odborů městských úřadů.
Kraje a obce se zpravidla podílejí na spolufinancování místních OOS poskytujících různá volnočasová
vyžití a to formou různých grantů. Nejedná se obvykle o pravidelnou pomoc, ale organizace musí
opakovaně žádat na příspěvek z odpovídajících programů. Bývají poskytovány i příspěvky přímo
cílovým skupinám (rodinám, dětem, mládeži) formou zvýhodněných permanentek na vstupy
do placených sportovních zařízení či zajištění vstupu pro místní děti zdarma. Některá města též
provozují příspěvkové organizace typu „dům dětí a mládeže“, které organizují řadu odpoledních
kroužků a někdy též pořádají letní tábory.
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Představitelé samosprávy též spontánně do této kategorie zařazují aktivity pro seniory. Jedná se
o kluby důchodců, organizování různých výletů, besed atd. Tyto aktivity bývají plně financovány
z rozpočtu města.
V oblasti volnočasových aktivit je na všech úrovních samosprávy aktivně využívána spolupráce
s neziskovými organizacemi. Těm kraj i obce (včetně malých obcí) poskytují finanční příspěvky
a na úrovni obcí probíhá i aktivní spolupráce na organizaci konkrétních akcí (např. město navrhuje
děti pro účast na letních táborech pořádaných místním kulturním domem).

Např.: Projekt „Familienleben Hamburg“ je zaměřený na eParticipaci mladých rodin do veřejného
života ve městech. Předmětem tohoto projektu jsou především dialogy města a občanů vedené
na internetu. Samospráva se občanů ptá na to, jak by rodině přátelské prostředí ve městě mělo
vypadat. V Hamburgu, Berlíně a Mnichově jsou pozitivní zkušenosti se zapojováním mladých rodin
do politického procesu touto formou a tím zapojováním cílových skupin do tvorby rodinné politiky
na lokální úrovni. Blíže viz příloha 13.9.
Potenciální opatření spadající do této oblasti:
















Apelovat na zastupitele obce, aby si byli vědomi přínosů rodinných a mateřských center
pro rozvoj lokality a podpora těmto organizacím tak měla v obcích náležitou prioritu.
o Možnost poskytnout nájem zdarma či zlevněné nájemné obecních prostor pro
činnost těchto organizací.
o Příspěvek na nájemné v jiných prostorách.
o Podpora konkrétních akcí těchto organizací.
Popsat a šířit příklady dobré praxe s používáním „voucherů“ na využití kroužků při ZŠ, SŠ
a v ZUŠ pro ekonomicky slabé rodiny.
Osvětově, metodicky a dotačně podpořit činnost mateřských a rodinných center.
Zjednodušit administrativu grantových řízení pro OOS.
Podporovat komunitní život a mobilizaci potenciálu obyvatel za využití místních OOS
i neformálních iniciativ (např.: využít občanů při mapování dopravních bariér, zmapování
nebezpečných míst a návrhů na opatření na zvýšení jejich bezpečnosti, atd.).
Prostřednictvím osvěty podpořit všestranný rozvoj školních družin (tvorba metodických
materiálů, využití dobrovolníků, aktivních rodičů s odpovídající kvalifikací.)
Vytvořit víceleté finanční granty pro základní provoz NNO (s povinností každoročních
reportů a poskytnutí prostředků v dalším roce pouze při splnění předem definovaných
kvantitativních i kvalitativních – nikoliv pouze formálních - kritérií) a přispět tak ke
stabilitě a strategickému rozvoji OOS.
Informovat představitele obcí o významu tzv. „třetího prostoru“, tj. místa pro scházení se
místních občanů (prostor mimo pracoviště a vlastní byty) pro budování místní komunity.
Popsat a šířit příklady dobré praxe z obcí, kde existují tzv. „otevřená hřiště“ (školní hřiště,
která jsou veřejnosti k dispozici v odpoledních hodinách – viz odpovídající opatření
v oblasti školství).
Osvětově podpořit informování o aktivitách pro rodiny v rámci místních zpravodajských
listů/novin.
Osvětově podpořit Rodinné pasy a Senior pasy.
Podpořit zapojení seniorů do možnosti hlídání dětí v zaměstnaných rodinách, které
nedisponují vlastními „dostupnými“ prarodiči (projekt: „Náhradní babičky/dědečkové“).
Osvětově podpořit realizování aktivit pro seniory (výlety, besedy, přednášky).
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Osvětově podpořit význam kulturních domů zřizovaných kraji a obcemi.
Iniciovat společná setkání a společné akce jednotlivých OOS a obce za účelem posílení
vzájemné spolupráce a informovanosti.
Podporovat volnočasové společné aktivity pro celé rodiny, vč. babiček a dědečků.
Podporovat rozvoj dětských hřišť.

6.4.3 Oblast bydlení
Zákon o obcích č. 182/2000 Sb. v §35, odst. 2) uvádí: „Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především
o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací,
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“
Při realizaci konkrétních opatření je pak obec povinna řídit speciálními zákonnými předpisy. Zejména
zákonem č. 183/2006, Sb., stavební zákon, zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dalšími zákonnými a podzákonnými předpisy.
Pro účely tohoto výzkumu je důležité ustanovení výše uvedeného paragrafu zákona o obcích, které
však není nikde specifikováno. Jedná se pouze o deklarativní formu, s tím že výklad termínu
„uspokojování potřeby bydlení“ je již v kompetenci jednotlivých obcí. Jako i v jiných obdobných
případech pouze obecných formulací zákonných předpisů by pro obce bylo přínosem získat náměty –
nikoliv nařízení! – na opatření, která by mohla v rámci uspokojování potřeby bydlení svých občanů
realizovat.
Jako problém je vnímáno, že sociální bydlení není v současné době státem garantováno. Finanční
možnosti obcí v této oblasti jsou značně omezené a v důsledku privatizace obce disponují řádově jen
procenty z celkového bytového fondu.
Většina oslovených představitelů samosprávy vyjadřovala rozpaky nad podporou vícegeneračního
bydlení. Ve stávajícím kulturním a sociálním prostředí ČR není tento typ bydlení vnímán jako podpora
rodin, ale spíše jako jejich zátěž.
Jako negativní je též vnímán odchod mladých lidí z menších obcí a měst. „Vysokoškoláci odchází
do měst, mladí aktivní jdou na několikaroční stáž do zahraničí, ale pak se nevrátí do naší obce, ale
jdou do Prahy, Brna a k nám se vrací až ve stáří.“ (představitel středního města) Naproti tomu ovšem
jiná menší obec se nepotýká s úbytkem obyvatel. Jedním z důvodů je také neustálé zajištění volných
stavebních míst, dostupnost parcel je vnímána jako klíčové opatření pro podporu rodin na malé obci.
Některé obce se snaží rodiny „přilákat“ na již zasíťované pozemky. V jiné obci zase přebudovali
nevyužitou budovu na „šestibytovku“ pro sociálně slabší rodiny. Kritériem při obsazování bytů pak byl
i počet dětí, přičemž rodiny s více dětmi měly přednost.
Jako prorodinné opatření je na úrovni velmi malých obcí vnímáno též nevybírání povinných poplatků
v plné zákonné výši (poplatky za odpad, ze psa, daň z nemovitosti, atd.) Pro některé ekonomicky
slabé rodiny, kde je větší počet členů domácnosti, jsou i poplatky v řádech stokorun značnou finanční
zátěží.
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V rámci jednoho kraje je podporováno levné bydlení pro seniory, kdy v domech, jejichž majitelem je
kraj, mají senioři až o 30 % levnější nájem. Je zde plánováno zavedení takovéhoto zvýhodněného
bydlení i pro začínající rodiny s dětmi.
Potenciální opatření spadající do této oblasti:




Podpořit budování bytů pro mladé rodiny a seniory formou dotačních programů.
Podpořit „zasíťování“ obecních pozemků pro individuální bytovou výstavbu formou dotačních
programů.
Podpořit plánování územního rozvoje s ohledem na širší vztahy území. Při plánování zohlednit
možnosti zaměstnání v regionu, demografické trendy, koordinovat akce s ostatními obcemi
v okolí – v rámci mikroregionu, nikoliv pouhá konkurence obcí.

Potenciální návrhy vyžadující změny legislativy a dostatečný přísun prostředků:



Legislativně vymezit povinnost obcí zajišťovat sociální bydlení za odpovídajícího přísunu
prostředků ze státního rozpočtu (Při zohlednění všech socioekonomických nákladů a přínosů
toto opatření nemusí znamenat výrazné nároky na státní rozpočet).
Podporovat zvýhodněné půjčky na bydlení pro manželské páry.

6.4.4 Oblast dopravy
Dopravu jsme mezi sledované oblasti zařadili z důvodu silného vlivu dojíždění do zaměstnání, školy
i za volnočasovými aktivitami v regionech na rodiny. Dojíždění ovlivňuje čas a finance dojíždějících,
tj. parametry, které mají přímý vliv na rodiny.
Zákon o obcích č. 182/2000 Sb. v §35, odst. 2) uvádí: „Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především
o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací,
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“
S realizací těchto opatření úzce souvisí nově přijatý zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který je převedením Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici
do české legislativy. Tento zákon v § 31 uvádí povinnost krajů a obcí zajišťovat dopravní obslužnost

1

„(1) Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost
veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich
propojením.
(2) Kraj zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. Kraj
může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou
v sousedícím územním obvodu jiného státu po předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu, pokud je
to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti kraje.
(3) Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Obec může
zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou mimo svůj
územní obvod, pokud je to potřeba pro zajišťování dopravní obslužnosti obce a se souhlasem kraje a obcí, které mají
uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.“
(zákon č. 194/2010 Sb., § 3)
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ve svém správním obvodu. § 232 pak uvádí, že náklady na tuto činnost hradí obce a kraje ze svého
rozpočtu.
S touto problematikou souvisí též zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a další zákonné a podzákonné předpisy, které je nezbytné respektovat při realizaci konkrétních
opatření.
V této oblasti oslovení představitelé samosprávy vnímají jako nejvýznamnější pro rodiny
bezbariérovost a bezpečnost. V kraji Vysočina je průřezově u všech představitelů samosprávy
vnímána jako problematická i dopravní obslužnost a to z důvodu nízké hustoty spojů a velkých
vzdálenosti, tj. i nákladů na pravidelné dojíždění. Např. náklady na dojíždění mnohdy převyšují cenu
samostatné volnočasové aktivity. Např. cena kroužku je 450,- Kč za rok, cena za dojíždění na tento
kroužek je 890,- Kč za rok. Pro některé rodiny je i problém denní dojíždění dětí do školy, když
v malých obcích je pouze pět tříd a povinnou školní docházku děti musí dokončovat na škole
v některém z okolních měst.
Budují se bezbariérové trasy, především mezi jednotlivými úřady. Bezbariérovost je vnímána jako
důležitá pro handicapované, seniory a rodiče s kočárky. Při budování bezbariérových tras je využívána
spolupráce s handicapovanými a seniory, kteří sami navrhují kritická místa.
Používané prvky dopravní bezpečnosti shrnuje následující výpověď: „Instalovali jsme přechody pro
chodce, které blikají i v noci. Každé ráno před každou školou stojí městská policie a zastavuje dopravu
a převádí děti přes ulici.“ (představitel města)
Doprava zdarma či zvýhodněná doprava pro rodiče s kočárky nemá velkou politickou podporu
na úrovni samosprávy. Je vnímána jako nesystémové opatření, jsou obavy, že další sociální skupiny
budou též vyžadovat toto zvýhodnění. Ovšem např. v Brně má osoba doprovázející kočárek s dítětem
do 3 let jízdné v MHD zdarma, podpůrným opatřením je rovněž možnost získat bezplatně asistenta
na cestu MHD s alespoň třemi dětmi předškolního věku. V dalších městech jsou využívány slevy pro
děti a studenty a to nejen v rámci MHD, ale i v rámci regionální dopravy.
Ve větších městech je možné do této problematiky zahrnout i výstavbu cyklostezek.
Např. projekt „WIR.K.UN.G. – Wirtschaft, Kinder und Gemeinden“ na území 5 obcí pomohl zlepšit
dopravní obslužnost a služby denní péče o děti za spolupráce obce, občanů a místních podnikatelů.
Blíže viz příloha 13.9.

2

„(2) Dojde-li na základě změny právních předpisů nebo nepředvídatelných mimořádných okolností k nárůstu nákladů
dopravců a z těchto důvodů hrozí snížení rozsahu dopravní obslužnosti objednatele podle uzavřených smluv o veřejných
službách v přepravě cestujících na příslušný rok o více než 10 %, rozhodne Ministerstvo financí o tom, zda objednateli
na základě žádosti poskytne dotaci nebo provede rozpočtové opatření na zajištění dopravní obslužnosti ze státního
rozpočtu podle jiného právního předpisu.“ (zákon č. 194/2010 Sb., § 24, odst. 2)
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Potenciální opatření spadající do této oblasti:











Podpořit zklidňování dopravy (měřiče rychlosti, jednosměrky, zpomalovací prahy,
/optické/ zužování vozovky apod.) v místech častého výskytu dětí.
Metodicky podpořit koordinované plánování optimalizace spojů hromadné dopravy
(autobusy i železnice) na úrovni krajů, ORP i v oblastech na hranici dvou krajů nejen
s ohledem na dojíždění do zaměstnání, ale i za kulturou.
Podpořit využívání hromadné dopravy pro rodiny s dětmi:
o zřízení asistenční služby pro rodiče přepravujícího se s min. třemi dětmi
předškolního věku,
o zajištění přepravy jedné osoby s kočárkem zdarma,
o slevy (či jízdné zdarma) pro děti do 15 let.
Podpořit využívání sdílené individuální dopravy nad čistě individuální dopravou (v
malých obcích bude i nadále nutným doplňkem k veřejné dopravě).
Podpořit bezbariérovou přístupnost úřadů a dalších institucí.
Podpořit realizaci dohledu (policista, dobrovolník) nad potenciálně dopravně
nebezpečnými místy ve frekventovaných časových úsecích – přechody u základních škol
apod.
Podpořit zvyšování komfortu cestování v prostředcích hromadné dopravy:
o zvyšovat podíl nízkopodlažních autobusů,
o v odpovídajících lokalitách pořizovat úsporné malokapacitní autobusy,
o zastřešit zastávky.
Zajistit osvětu budování cyklostezek jako infrastruktury stmelující rodiny.

I když jsou výše uvedená opatření spíše v kompetenci samosprávy, MPSV může přispět jejich rozvoji
formou osvětových aktivit a koordinační rolí při komunikaci s dalšími ministerstvy ohledně
nastavování parametrů jednotlivých dotačních titulů a podpor, které v této oblasti již existují.

6.4.5 Oblast zdravotnictví
Do oblasti zdravotnictví patří poskytování akutní i preventivní zdravotní péče. Z pohledu rodinné
politiky je důležité, že do této oblasti spadá i provozování jeslí, tj. zařízení pro děti do 3 let věku.
Zákon o obcích č. 182/2000 Sb. v §35, odst. 2) uvádí: „Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především
o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací,
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“
V oblasti zdravotnictví se podrobněji zaměřujeme na jesle, které jsou dle zákona č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu zařízením léčebně preventivní péče a institucionálně tak patří do gesce
Ministerstva zdravotnictví, což způsobuje řadu komplikací. Přehled dalších legislativních předpisů,
kterými se zřizování a provoz jeslí řídí, je uveden v příloze č. 13.2.
U čistě soukromých zařízení nedotovaných státem a finančně nezávislých je pro péči o děti do 3 let
dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Ten stanoví podnikání v péči o děti do 3 let věku
jako vázanou živnost, pro niž je vyžadována u osoby odpovědného zástupce konkrétní odborná
způsobilost - vysokoškolské vzdělání v oboru denní režim ošetřovatelství, nebo vyšší odborné
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vzdělání ve studijním oboru dětská sestra nebo všeobecná sestra se specializací na pediatrii, nebo
úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru dětská sestra.
Provoz jeslí je financován pouze z rozpočtů jednotlivých obcí a z plateb od rodičů za děti do jeslí
umístěné. Obce na provoz jeslí nedostávají žádné příspěvky ze státního rozpočtu. Zřejmě právě
z tohoto důvodu klesl počet jeslí v ČR z celkového počtu 1 200 na počátku 90. let na současných
cca 60 jeslí. Ve většině menších měst jesle zřízeny nejsou vůbec a ve městech, kde zřízeny jsou, jsou
jejich kapacity zcela naplněny. Rodiče, kteří se rozhodnou pracovat dříve, než dítě dosáhne 3 let věku,
tak mají možnost využít pouze soukromá zařízení, která jsou finančně náročná anebo se musejí
obrátit na prarodiče (Aperio 2006).
Oslovení zástupci samosprávy vidí rodinnou politiku ve zdravotní oblasti především v zajištění
dostupnosti základní zdravotní péče pro své občany, což je problematické zejména v menších obcích
a např. na Vysočině úzce souvisí i se špatnou dopravní dostupností. Mezi zjištěné pozitivní příklady
patří poskytování pravidelné dotace jeslím z městského rozpočtu nebo v malé obci přednostní
udržování sjízdné komunikace v zimním období k bydlišti rodiny s těžce zdravotně postiženým
dítětem pro nezbytný akutní příjezd sanitky. V jedné obci byla zaznamenána změna režimu fungování
domu s pečovatelskou službou, díky které mohli stárnoucí rodiče bydlet společně se svým zdravotně
postiženým dítětem.
Potenciální opatření spadající do této oblasti:






Podpořit rozvoj e-health a tím snižování frekvence osobních návštěv lékaře.
Podpořit vznik ordinací lékařů v menších obcích (legislativa jde aktuálně proti tomuto směru
a státem vyžadované požadavky na vybavení ordinací vedou ke zrušení ordinací v menších
obcích a tím ke zhoršení dostupnosti lékařské péče).
Podpora jeslí či jiné formy péče o děti mladší 3 let v lokalitách, kde je to místními občany
vyžadováno.
Podporovat zdravý životní styl rodiny.
Iniciovat diskusi o institutu „rodinný lékař“.

Potenciální návrhy vyžadující změnu legislativy nebo dodatečný přísun prostředků:



Vyčlenění péče o děti do 3 let věku z gesce ministerstva zdravotnictví a tomu odpovídajících
předpisů při zachování nezbytné odborné úrovně péče o takto malé děti.
Poskytování příspěvku pro rodiče, jejichž děti mladší 3 let navštěvují soukromé jeselské
zařízení.

6.4.6 Oblast sociální
Sociální oblast je určena především pro ty rodiny, které se dostanou do obtížné situace (ekonomické
problémy, zdravotní postižení apod.).
Kromě klasické výplaty dávek v systému státního sociálního zabezpečení, které obce vykonávají
v rámci přenesené působnosti (tyto výplaty realizují zpravidla sociální odbory městských úřadů,
s jejichž vedoucími pracovníky byly realizovány rozhovory) a které život rodin též zásadním způsobem
ovlivňují, do sociální oblasti zařazujeme i klasické poskytování sociálních služeb.
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Do sociální oblasti tak spadají i azylové domy, domy na půli cesty, stacionáře, atd., tedy instituce,
které jsou někdy provozovány jako příspěvkové organizace krajů a obcí, někdy jako samostatné OOS.
Zákon o obcích č. 182/2000 Sb. v §35, odst. 2) uvádí: „Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především
o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“
Sociální oblast se řídí především následujícími právními předpisy:


Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách



Vyhláška č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách



Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře



Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi



Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení



Vyhláška č. 182/1991 Sb. Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon
o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Tyto předpisy jsou poskytovatelům těchto služeb důvěrně známé, stanovují jasná pravidla a postupy
a pro oblast našeho výzkumu není jejich obsah podstatný. Proto se jim nevěnujeme podrobněji.
Oblast sociální je ze všech sledovaných oblastí na úrovni obcí a krajů snad nejvíce propracovaná,
a to díky jasnému legislativnímu vymezení těchto služeb (viz zákon o sociálních službách). V oblasti
plánování sociálních služeb je aktivně využíváno komunitní plánování a i když může mít tento přístup
někdy spíše formálnější charakter, u oslovených obcí převažuje aktivní využívání komunitního plánu
a plánování a podpora sociálních služeb právě v oblastech, které definuje komunitní plán. Přes svoji
propracovanost je tato oblast vnímána jako pouze určitá „záchranná síť“ pro rodiny v obtížné situaci
a „zdravé“ rodiny příliš nepostihuje. I v této oblasti je zřejmé silné propojení veřejné a soukromé
sféry, zejména krajů a obcí a nevládních neziskových organizací.
Je zřejmé, že systém poskytování a zejména financování sociálních služeb musí být i nadále vyladěn.
Příspěvek na péči, který byl zaveden zákonem o sociálních službách, byl dobře zamýšlen,
ale paradoxně vedl k enormnímu nárůstu nákladů na sociální služby a zároveň k podfinancování
poskytovatelů sociálních služeb. V současné době MPSV realizuje projekt „Podpora procesů
v sociálních službách“, jehož jednou z aktivit je „Plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní
distribuce finančních prostředků na jejich zajištění“. Během této aktivity by měl realizační tým aktivně
komunikovat se samotnými poskytovateli sociálních služeb, kteří mají řadu konkrétních námětů
na to, jak by měl být systém upraven, aby byl celkově efektivnější.
Potenciální opatření spadající do této oblasti:


Osvětová podpora následujícím aktivitám:
o Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce.
o Vouchery na různé služby (kroužky, hlídání dětí atd.).
o Rozvoz obědů pro seniory.
o Příspěvky na tábory ekonomicky slabým rodinám.
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o „Vítání občánků“ (v řadě obcí velice atraktivní).
Motivovat kraje k optimalizaci struktury poskytovatelů sociálních služeb (množství
denních/týdenních stacionářů pro zdravotně postižené a pro seniory odpovídající
poptávce v regionu).
Osvětově podpořit provoz rodinných a manželských poraden.
Osvětově a finančně podpořit zřízení krizové/informační linky pro rodiny.
Doporučit samosprávě dát přednost dětem ze sociálně nebo ekonomicky
znevýhodněných rodin při přijímání do zařízení péče o děti.
Posílit možnosti NNO v oblasti prevence sociálního vyloučení rodin (nejen menšinové
skupiny).
Posílit možnosti NNO v oblasti prevence nezaměstnanosti – vzdělávání, informace,
dovednosti nutné ke sladění profesního a rodinného života, příprava vstupu na trh
práce zejména matek po MD a RD, otců po RD, ženy a muži nad 50 let.
Iniciovat a podporovat programy integrace menšinových skupin, (cizinců) včetně
začlenění jejich dětí do vrstevnických skupin.
Iniciovat programy posílení partnerských a rodičovských kompetencí jako programy
prevence rodinných krizí a budoucí kriminality dětí a mladistvých (56% dětí
z disfunkčních rodin).

Potenciální návrhy vyžadující změnu legislativy nebo dodatečný přísun prostředků:




Zefektivnit systém státního sociálního zabezpečení za využití informací od poskytovatelů
podpory (nutné využít anonymní formu pro zjištění skutečně relevantních informací a
příkladů stávajícího zneužívání podpory).
Posílit roli obcí při výplatě a kontrole zneužívání dávek (možnost odebrat dávku, pokud
je evidentně využívána k jinému než zamýšlenému účelu). Přesun agendy sociálních
dávek z obcí např. na úřady práce se nejeví jako krok vedoucí k zefektivnění systému.
Nastavit systém sociální a dávkové politiky tak, aby osoby žijící v manželství nebyly
z pohledu poskytování dávek „handicapovány“.

6.4.7 Ostatní oblasti
Jedním z mála opatření, které jsou díky dlouhé tradici realizovány v mnohých obcích, je vítání
občánků. Tato akce nabývá na různých místech různých podob; její součástí nicméně bývá i dar obce
novému obyvateli. Může jít o finanční příspěvek v hotovosti (částka se pohybuje od stokorun
až po několik tisíc), hmotný dar (např. v podobě balíku jednorázových plen, dětské kosmetiky apod.)
nebo poukaz na nákup v určité hodnotě (ať už v obchodních řetězcích nebo třeba specializovaných
místních dětských obchodech); každá forma má přitom svá pro a proti. Výzkumný tým se nicméně
přiklání k názoru, že potenciál vítání občánků může mít kromě podpory konkrétní rodiny ještě jinou
rovinu, a to rovinu komunitní. Z toho důvodu hodnotíme jako relativně přínosnější poukaz
do místních obchodů, případně na akce místního mateřského či rodinného centra, kde se rodiny
mohou mezi sebou seznamovat, a získávat tak těsnější vztah k místu, kde žijí. Konkrétní forma
podpory se nicméně musí odvíjet od specifik dané lokality. Dále uvádíme návrhy, které nelze přímo
zařadit do žádné z výše uvedených oblastí.
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Potenciální opatření:













Vytvoření portálu o rodině, který bude obsahovat mimo jiné:
o Registr prorodinných organizací
o Adresář rodinných a manželských poraden
o Příklady dobré praxe (včetně informací o soutěži „Obec přátelská rodině“
s prolinkem na samostatný portál, rodinných pasech, apod.)
o Registr specialistů OOS na jednotlivé aspekty rodinné politiky
o Náměty jak komunikovat se zástupci rodin v krajích a obcích různé velikosti
o Informace o nových aktivitách a iniciativách občanského sektoru, kterým by
představitelé obcí a krajů měli věnovat pozornost a případně i podporu
o Články o významu spolkové činnosti pro budování místní komunity
o Propojení na kalendáře akcí obcí a místních OOS (nejen pro zvýšení
informovanosti o akcích, ale i pro inspiraci druhých)
o Výzkumy, studie, strategické plány
o Zvláštní sekce pro odbornou a zvláštní sekce pro laickou veřejnost
Podpora spolupráce veřejného sektoru a OOS. Využívat služeb OOS veřejnou správou
tam, kde to je pro poskytování prorodinných služeb efektivnější. (Např. mateřská
centra, občanské poradny, různé sociální služby, atd.)
Podpora zřizování family-pointů
Podporovat family-friendly zaměstnavatele (např. formou soutěže, auditu, apod.)
Vydávání prorodinného magazínu sloužícího jako osvětový materiál prezentující příklady
dobré praxe a aktuální novinky z oblasti legislativy týkající se rodiny, atd., tj. přinášející
výtah z internetového portálu v tištěné, graficky poutavé podobě
Vytvořit systém sběru informací o rodinách v regionu
Zajistit metodické vedení členů krajských samospráv a jejich zaměstnanců v oblasti
zavádění prorodinných opatření v regionu.
Podporovat kampaně na odstranění mezigenerační rivality a budovat vzájemnou
solidárnost
Podporovat zavádění alternativních forem práce pro rodiče pečující o děti
Podporovat školení zaměstnavatelů v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání
Podporovat inovativní formy péče o děti

V zahraničí můžeme nalézt i snahy o vytvoření a provozování internetových portálů zpřístupňující
komplexní informace o konkrétních tématech usnadňujících rodinný život jako je péče o děti, školské
a vzdělávací služby, adresář místních spolků, poradenství, konzultační podpora, informace o zdraví
či bydlení, přehled možnosti trávení volného času, atd. Například projekt „Familienkompass“ města
Wiesbaden. Blíže viz příloha 13.9.
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6.5 Veřejná podpora
Na základě rozhovorů se zástupci obcí se jako vážný problém ukázalo nízké povědomí o možnostech
podpory soukromého sektoru ze strany samosprávy (např. dotace soukromým jeselským zařízením
apod.). Respondenti vyjadřovali obavy z komplikovanosti, z narušení tržního prostředí a možných
postihů. Proto autorský tým doporučuje pracovat na zvýšení informovanosti v této oblasti.
Jak vyplývá ze zákona o obcích a o krajích, mohou subjekty samosprávy poskytovat z vlastního
rozpočtu prostředky organizacím působícím též v oblasti podpory rodin. Jelikož se však jedná
o prostředky z veřejných zdrojů, mohlo by se v určitých případech jednat o zakázanou veřejnou
podporu. O poskytování zakázané veřejné podpory by se mohlo jednat v případech, kdy by byl
příspěvek poskytnut na činnosti, které jsou předmětem trhu, např. provoz mateřských škol. V těchto
případech je možné postupovat dle pravidel pro výjimky ze zakázané veřejné podpory. Může se
jednat o poskytování podpory v režimu de minimis, tj. max. 200 tis. € pro jeden subjekt na období
3 roky, o podporu dle mapy intenzity podpory, tj. na většině území ČR max. do 40 % z celkových
nákladů projektu, případně dalšími povolenými nástroji. Poskytovatel dotace z veřejných zdrojů musí
vždy příjemce informovat, v jakém režimu je podpora poskytována.
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7 Analýza aktérů
7.1 Vymezení aktérů
V oblasti rodinné politiky působí aktéři veřejného, občanského i soukromého sektoru. Přehled
identifikovaných aktérů dle jednotlivých sektorů je uveden v následující tabulce.

Tab. č. 1: Identifikace aktérů rodinné politiky dle je dnotlivých sektorů
Aktéři veřejného sektoru

Aktéři občanského sektoru

Aktéři komerčního
sektoru

Státní správa: MPSV, MŠMT, NNO: mateřská centra, rodinná Komerční firmy: malé,
MZd, MMR, MZe, další centra, (Síť mateřských center, střední a velké firmy
Asociace
center pro rodinu),
ministerstva
poskytovatelé
sociálních
služeb
(azylové domy, domy na půli cesty,
domovy
pro
seniory,
denní
stacionáře, atd.), další organizace
poskytující volnočasové aktivity
(církve, junák, pionýr, ekologické
organizace, atd.)
Samospráva: kraje a obce (v
roli samostatné a přenesené
působnosti) + příspěvkové
organizace (poskytovatelé
sociálních služeb)

Samotné rodiny ve všech svých
formách: s jedním dítětem, s více
dětmi, s postiženým dítětem/dětmi,
samoživitelé, pěstounské rodiny,
adoptivní rodiny, jeden či oba rodiče
cizinci, registrované partnerství, atd.

Soukromé (církevní)
předškolní a školská
zařízení: jesle, mateřské,
základní a střední školy

Zdravotní instituce:
městské, krajské a státní
nemocnice, jesle

Zdravotní instituce:
obvodní lékaři, soukromá
zdravotnická zařízení

Výchovné
a
vzdělávací
instituce: mateřské školy,
základní a střední školy

Média: noviny (regionální),
TV, rádia, internetová
média, apod.

Výzkumné instituce,
University
Zákonodárná moc: poslanci
a senátoři, prezident
Zdroj: Autoři.

7.2 Role a vliv aktérů
Do oblasti rodinné politiky vstupuje velké množství aktérů, viz předchozí kapitola. Někteří aktéři
působí nezávisle až izolovaně, jiní aktéři přímo či nepřímo ovlivňují další aktéry. Znázornění těchto
vazeb a vzájemných působení je uvedeno na schématu č. 5. Vliv zákonodárné moci, médií
a výzkumných institucí a univerzit je na lokální úrovni minimální, proto s těmito subjekty není dále
pracováno. Zdravotnická zařízení krajů a obcí se ve schématu objevují pod označením „příspěvkové
organizace krajů a obcí“.
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Směry šipek a síly čar označují převažující směr a sílu vlivu působení na další aktéry. Vidíme,
že oboustranná vazba je především mezi subjekty občanského sektoru a rodinami. Je to tím,
že subjekty občanského sektoru jsou tvořeny obvykle právě zástupci rodin, kteří vzájemnou výpomocí
v institucionální či neformální podobě poskytují služby sami sobě a osobám v obdobné situaci,
a to ve velké míře na dobrovolnickém principu. Ve větší míře, i když ne v tak silné jako v případě
občanského sektoru, mohou rodiny ovlivňovat chování představitelů obcí, ve kterých žijí (volbami,
osobními kontakty na jednotlivé členy zastupitelstva, účastí na zasedání zastupitelstva, atd. Čím
menší velikost obce, tím je tato vazba silnější.) a školských zařízení, jejichž činnost mohou
prostřednictvím školních rad částečně ovlivňovat.
Média ovlivňují prakticky všechny zainteresované subjekty, ale na regionální a lokální úrovni je jejich
vliv omezený, i když v ojedinělých případech může být významný. Např. uveřejnění nepravdivého
negativního článku o jedné OOS v regionálním tisku vedlo k okamžitému omezení sponzorských
příspěvků této organizaci.

Schéma č. 5: Postavení a vazby jednotlivých aktérů

Zdroj: Autoři.
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7.2.1 Státní správa
Státní správa prostřednictvím ministerstev zajišťuje realizaci politik a jednotlivých opatření v rámci
stávajícího právní rámce. Pro problematiku rodinné politiky je stěžejní MPSV, které má tuto
problematiku ve své kompetenci. Při realizaci jednotlivých opatření však samospráva přichází
do kontaktu i s dalšími ministerstvy. MPSV má zájem problematiku systémově řešit, což potvrzuje
mimo jiné i vydaná koncepce rodinné politiky na národní úrovni, metodické „doporučení“ pro kraje
a obce i zadání tohoto výzkumu. Tuto snahu by bylo nicméně žádoucí „dokročit“ a produkovat
kvalitní a pro kraje a obce užitečné (konkrétní) metodiky, ať už s využitím externích zdrojů nebo
v rámci ministerského metodického centra. Ostatní ministerstva řeší záležitosti pouze ve své úzké
resortní působnosti, což komplikuje realizaci komplexních řešení.
MPSV a jednotlivá ministerstva mohou kraje a obce pověřovat úkoly pouze v rámci přenesené
působnosti. V rámci samostatné působnosti jsou kraje a obce samosprávné a státní orgány jim
mohou jednotlivá opatření pouze doporučovat nikoliv nařizovat. Jak z uskutečněných hovorů
vyplynulo, jak kraje, tak obce mají zájem o metodickou podporu v této oblasti a návrh konkrétních
opatření a doporučení od centrálních orgánů uvítají. MPSV je vnímáno jako garant kvality,
koordinátor aktivit, který je k dispozici pro konkrétní konzultace na strategické, systémové úrovni.
Na úrovni krajů je vnímána rovněž „tmelící“ funkce MPSV, které může zprostředkovávat setkávání
zástupců krajů pro rodinnou politiku a výměnu „dobré praxe“.
MPSV mimo jiné od roku 2008 pořádá soutěž Obec přátelská rodině, kterou se snaží mapovat aktivity
obcí, motivovat obce k realizaci politiky na podporu rodin v obcích a mimo jiné propagovat a šířit
dobré příklady z praxe a ty úspěšné finančně oceňovat. Přestože je konkurenční princip soutěže pro
obce velkou motivací, má i svá úskalí v tom, že se obce mohou vnímat více jako konkurenti a méně
jako subjekty, které by spolu měly spolupracovat a pomáhat si. Místo, aby díky této soutěži
docházelo k přenosu dobré praxe, některé obce svá prorodinná opatření tají, aby je sousední obce
neokopírovaly a nebyly tak pro ně v soutěži konkurencí. I z toho důvodu považuje autorský tým
za žádoucí zveřejňovat konkrétní příklady dobré praxe ve větší míře než dosud, případně inovovat
soutěž tak, aby soutěžily koalice obcí, které by díky tomu byly nuceny spolupracovat.

7.2.2 Samospráva
Samospráva vystupuje jako aktér ve dvou rolích. Samostatnou roli plní politická reprezentace
(zastupitelstvo, rada, starosta/hejtman) a zaměstnanci úřadu (úředníci). Úředníci zpravidla mají úzký
kontakt s cílovou skupinou, dobře znají problematiku, jsou však pouze v roli navrhovatelů opatření
a vykonavateli rozhodnutí politiků. Politická reprezentace má moc přidělovat prostředky
na jednotlivé aktivity, schvalovat institucionální zabezpečení těchto opatření atd. Politická
reprezentace tak může plnit roli aktivátora rodinné politiky v obci/kraji a stejně tak i inhibitora, pokud
většina z volených představitelů nemá rodinnou politiku jako prioritu.
Obce v rámci přenesené působnosti zajišťují vyplácení dávek státní sociální podpory a pomoci,
realizují výkony sociální ochrany dětí a další agendy, kterými jsou zákonnými předpisy pověřené.
V rámci samostatné působnosti pak obce zajišťují veškeré záležitosti, které jsou v zájmu obce
a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost
orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon
státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Představitelé
některých obcí mají zúžený pohled na rodinnou politiku, kterou vnímají jen jako výplatu sociálních
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dávek a poskytování sociálních služeb. Obce jsou vnímány jako aktéři, kteří se zaměřují na aktuální
operativní problémy „tady a teď“. Malý prostor pak zbývá na strategické řízení a zavádění
systémových opatření.
Některá prorodinná opatření tak obce vykonávají v rámci přenesené působnosti a některá v rámci
samostatné působnosti. Někteří představitelé samosprávy si uvědomují, že opatření na podporu
života rodin vedou ke stabilizaci obcí, v jiných obcích je naopak politická reprezentace inhibitorem
prorodinných opatření a priority jsou směrovány do jiných oblastí. Z pohledu samosprávy jsou
limitujícími faktory pro realizaci řady opatření finanční a personální zdroje, z pohledu cílových skupin
(rodičů) to však je mnohdy i pouhá neochota úředníků bránící realizaci konkrétních aktivit
realizovaných z velké části na dobrovolnické bázi. Z řad cílových skupin zaznívají názory, že obce
podporují pouze „prověřené“ jim známé aktivity a k „novým“ projektům a subjektům přistupují
značně nedůvěřivěji. V této oblasti by mohlo MPSV sehrát pozitivní roli prostřednictvím rodinného
portálu/magazínu, který by průběžně informoval o aktuálních novinkách a trendech, přinášel i registr
odborníků a organizací, u kterých si budou moci kompetentní úředníci následně zjistit podrobnější
informace o iniciativě, se kterou na úřad přišli místní občané.
U krajů je situace obdobná jako u obcí. Kraj za pomoci jednotlivých orgánů (zastupitelstvo a rada
kraje, krajský úřad, výbory zastupitelstva, aj.) je vykonavatelem tzv. přenesené a samostatné
působnosti. Přenesená působnost se v případě rodiny týká vyplácení některých dávek státní sociální
podpory, sociální péče, oblasti sociálně právní ochrany dětí, aj. V samostatné působnosti se kraj
angažuje v oblasti podpory a rozvoje služeb, na rozvoji sociální péče, v oblasti protidrogové ochrany
apod. I v rámci kraje je možno podle § 36 poskytovat dotace občanským sdružením a dalším
organizacím, které působí na území kraje v oblasti mládeže, podpory rodin a sociálních služeb.
I na úrovni kraje je tedy pro regionální rodinnou politiku vymezen určitý prostor a je ponecháno
na jeho rozhodnutí, jak daných možností využije k podpoře rodiny.
Podle § 85 může obec v samostatné působnosti poskytovat dotace občanským sdružením,
humanitárním organizacím, a jiným fyzickým nebo právnickým osobám, působícím v různých
oblastech, a také v oblasti sociálních služeb či podpory rodin. Totéž platí podle § 133
též pro statutární města. Je tedy možno shrnout: zákon rámcově upravuje podmínky pro podporu
rodin na regionální úrovni, zároveň však tuto podporu neukládá. Tato podpora by měla vycházet
ze vzájemné spolupráce více aktérů, zejména různých občanských sdružení. Záleží tedy na každé obci,
jejích potřebách a vyspělosti občanských struktur.
Rodinná politika v obcích a krajích tak není v zákonné podobě taxativně vymezena. Je chápána jako
otevření určitého prostoru pro vlastní činnost obcí a krajů. Předpokládá se diverzita potřeb a priorit
v oblasti podpory rodin v různých obcích a krajích. Zákon zakládá (a předpokládá) možnost
participace a kooperace více aktérů v této oblasti. Zákon umožňuje odměňovat nestátní subjekty,
které také mohou na těchto úrovních tvořit sítě spolupracujících aktérů. Kraje jsou vnímány jako
aktér, který nese vizi, má strategii a je koordinátorem aktivit v regionu. Disponuje též částečně
financemi na uskutečňování strategických změn a regionálních projektů.
Navíc na základě příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze na regionální úrovni založit
speciální peněžní fond určený k podpoře prorodinných aktivit.
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Kraje a obce zřizují též příspěvkové organizace, které dále poskytují některé služby rodinám
(např. azylové domy, manželské poradny, atd.).

7.2.3 Veřejné výchovné a vzdělávací instituce
Jedná se o mateřské, základní a střední školy, které mohou být jak veřejnoprávní (zřizované obcemi,
kraji), tak soukromé (zřizované soukromými subjekty včetně církví).
Tyto instituce jsou pro rodinnou politiku významné zejména z toho důvodu, že v nich děti tráví velkou
část svého času a podílí se tak na jejich výchově. Kromě výuky tato zařízení zajišťují i odpolední
volnočasové aktivity. Kvalita výuky a zvláště odpoledních volnočasových aktivit z velké míry závisí
na entuziasmu a nasazení konkrétních pracovníků škol.
Vzhledem k nastavenému systému financování jsou tyto subjekty závislé na počtu dětí, které tyto
instituce navštěvují. V rámci regionu dochází ke konkurenčnímu boji o žáka mezi těmito institucemi
a to i mezi veřejnoprávními.
Zástupci rodičů mají možnost částečně ovlivňovat chod škol a rozhodovat o jejich směrování
a to především prostřednictvím institutu tzv. školních rad. Praktický dopad těchto rad na fungování
škol však závisí na konkrétních osobách, které jsou do nich zvoleni. Často se jedná pouze o formální
uskupení.

7.2.4 Organizace občanského sektoru
Organizace občanského sektoru (OOS) byly definovány jako jeden z nejdůležitějších a dosud
nedoceněných aktérů v oblasti rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Řada prorodinných
aktivit je realizována právě prostřednictvím těchto organizací s minimálním až žádným příspěvkem
z veřejných zdrojů. Řada služeb poskytovaných těmito organizacemi je na profesionální úrovni,
ve vedení organizací stojí vysoce erudovaní lidé se vzděláním a zkušenostmi převyšující potenciál
mnohých úředníků působících v oblasti rodinné politiky. Zároveň však řadu rutinních činností
vykonávají za využití dobrovolníků nebo zaměstnanců pracujících za velice nízké mzdy. Občanský
sektor obecně je vnímán jako ten, který má energii, přichází s nápady, nepodléhá politickým tlakům
a vlivům.
Zájem OOS je poskytovat co nejkvalitnější a nejefektivnější služby žádané rodinami v daném místě.
Často jsou poskytovateli sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. Některá OOS též zajišťují
osvětu a propagaci klasických rodinných hodnot. Často též přinášejí dodatečné prostředky
do regionu (z grantů MPSV, evropských fondů, soukromých dárců, atd.), což si ne vždy představitelé
obcí uvědomují.
Mezi nejvýznamnější služby poskytované těmito organizacemi patří zejména poskytování služeb
rodičům na mateřské dovolené (mateřská centra), zajištění hlídání dětí v době, kdy jsou rodiče
v zaměstnání i poskytování náplně volnočasových aktivit. Důležité jsou ovšem i sociální služby pro
zdravotně postižené a práce s lidmi ohroženými exkluzí.
V ČR působí mateřská a rodinná centra jako iniciativa občanského sektoru na podporu rodin. Kromě
toho lokálně působí i další neziskové organizace (včetně církví) poskytující služby rodinám s dětmi.
Z různých dotačních programů (včetně z rozpočtu MPSV) jsou pak realizovány individuální projekty
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obcí i OOS na podporu rozvoje venkova, infrastruktury, volnočasových aktivit dětí a mládeže,
tj. aktivit, které vytvářejí prostředí příznivé pro rodiny.
„Je potřeba překonat tu nedůvěru, že všechno, co je nestátní, je špatný. Neziskovky jsou dnes mnohdy
daleko dál, než úřady. Mají vyškolené pracovníky, certifikáty, odborné supervize. Je výhodné určité
služby “outsourcovat”, zaplatit menší příspěvek neziskové organizaci, která kvalitně udělá,
co je vyžadováno, než zaměstnat dalšího úředníka.“ (zástupce města)
Jak bylo uvedeno v kapitole 6.1, OOS hrají rovněž významnou roli v procesu institucionalizace rodinné
politiky v obcích – zejména díky jejich iniciativě se v rámci komunitních plánování téma podpory
rodin často stává součástí politické agendy. OOS nicméně mají potenciál nejen zprostředkovávat
zájmy a potřeby rodin, což už nyní činí, ale také se kriticky k samosprávě vztahovat prostřednictvím
tzv. watch-dogových aktivit. Právě aktivity, ve kterých by OOS na samosprávy vyvíjely tlak
(např. organizováním petic, protestních shromáždění apod. - horkým kandidátem na téma protestů
je nedostatek míst v MŠ), v Česku spíše chybí, což je dáno tím, že OOS jsou na samosprávách finančně
závislé, a částečně tím, že schopnost kultivovaného konfliktu a ochota k němu zde nejsou příliš
vysoké. Finanční podporu watch-dogových aktivit OOS nicméně výzkumný tým považuje za jeden
z možných nástrojů podpory rodinné politiky na obcích a krajích.

7.2.5 Komerční subjekty (firmy)
V procesu rodinné politiky působí především jako zaměstnavatelé. Jejich cílem je spolehlivý
a výkonný pracovník, a budou tak realizovat veškerá opatření, která povedou k naplnění tohoto cíle.
Pro tyto subjekty jsou klíčová opatření vedoucí ke sladění pracovního a rodinného života.
Management těchto organizací má zásadní moc zavést odpovídající opatření v organizacích, které
řídí. Státní správa ani samospráva nemá pravomoc soukromým subjektům opatření nařizovat.
Na komerční firmy je tak možné pouze osvětově působit a motivovat je.
Např.: Projekt „Erfolgsfaktor Familie“ formou osvěty a medializace příkladů dobré praxe nabízí
zaměstnavatelům konkrétní rady, jak mohou organizovat vlastní činnosti takovým způsobem, aby
jejich zaměstnanci mohli lépe skloubit rodinný a pracovní život. Blíže viz příloha 13.9.

7.2.6 Soukromá/církevní předškolní a školská zařízení
Role a zájem těchto organizací je obdobný jako u veřejných a výchovných organizací. Na rozdíl
od veřejných organizací nemají státní a samosprávné subjekty přímý vliv na chod těchto organizací.
Pouze management těchto organizací má pravomoc přijmout konkrétní opatření.

7.2.7 Rodiny
Rodiny jsou primární cílovou skupinou, která je předmětem rodinné politiky a příjemcem
prorodinných opatření. Potřeby rodin se mění v závislosti na charakteru a vývojovém stádiu rodiny.
Rodiny přicházejí do kontaktu se všemi ostatními aktéry dle svých aktuálních potřeb. Zároveň nejsou
příliš dobře organizovány, nejsou zvyklé mezi sebou spolupracovat (např. SRPŠ se omezují jen
na problematiku „své“ školy, mezi sebou nekooperují), a jejich zájmy jsou jednak nepříliš zřetelné
a jednak nejsou příliš prosazovány.
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V rámci ČR existují určité iniciativy usilující o zvýšení prestiže rodin a posílení základních sociálních
kompetencí, např. národní týden manželství, který probíhá každoročně v měsíci únoru nebo Týden
pro rodinu (v květnu).
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8 SWOT analýza
8.1 Analýza stavu rodinné politiky v obcích

Zdroj: Autoři.

Na základě této SWOT analýzy tak můžeme konstatovat, že jako vhodná cesta pro obce se jeví
podpora komunitních aktivit (silná stránka), tj. k aktivitám, se kterými přicházejí sami občané
a ve větší míře takové akce i sami organizují. Podpora obce pak může být v poskytnutí vhodných
prostor zdarma, zajištění propagace (využití místních novin, WWW stránek obce), případně menší
materiální pomoci. Využití dotací (příležitost) na zavedení principů strategického plánování,
manažerského řízení a zavedení pravidel měření efektivity úřadů může napomoci eliminaci stávajících
slabých stránek. Přenechání některých oblastí činností místním OOS (příležitost) při zajištění jejich
dlouhodobého financování a hojnější využívání komunitního plánování nejen pro sociální služby dále
využije stávajícího potenciálu, který v obcích již je.
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8.2 Analýza stavu rodinné politiky v krajích

Zdroj: Autoři.

Z této SWOT můžeme vidět, že celková medializace tématu významu rodiny (příležitost) může přispět
k promítnutí této priority do programů všech politických stran a následnému snazšímu postupu
při prosazování konkrétních opatření na systémové úrovni v krajích. Využití fondů EU na zavedení
systémových prorodinných programů v krajích může být též využitím stávajících příležitostí, které
by mohly pomoci alespoň dočasně eliminovat personální poddimenzovanost úřadů (slabá stránka).
Stávající komunikační kanály mezi obcemi a kraji (silná stránka) by měly být využity pro šíření příkladů
dobré praxe a konkrétní metodická doporučení, vysvětlování související právní problematiky.
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9 Žádoucí stav rodinné politiky na regionální a lokální úrovni
Tato kapitola nebude tematizovat strategie, institucionální zajištění ani poddimenzovanou rodinnou
politiku. Bude sice tematizovat cíl, ke kterému by rodinná politika v obcích a krajích měla směřovat,
ale bude tak činit prostřednictvím konkrétních příběhů a obrazů, které mohou být pro leckoho
srozumitelnější než hloubková analýza. V této kapitole proto představujeme formou dvou kazuistik
fiktivní popis toho, jak může vypadat život rodin v místě, které je přátelské rodině. Motivací k tvorbě
následujících „scénářů“ bylo přiblížit představy o fungující rodinné politice přístupnou formou,
a navnadit tak lidi v rozhodovacích pozicích k její podpoře. Pro dokreslení rozdílných životních
podmínek v různých velikostních kategoriích obcí byly vytvořeny dva scénáře, jeden z většího města
a jeden z menší obce.

9.1 Veselí z velkého města
Annina rána bývají hektická. Její muž David Veselý jezdí do práce, ještě než se děti vzbudí, a tak je
na ní, aby vypravila do školy osmiletého Václava, dovedla do školky pětiletou Madlu, a to všechno
absolvovala s roční Toničkou. Vašík chodí do školy sám – nemá to daleko a u přechodu přes
frekventovanou silnici stojí každé ráno policista, takže se o malého školáka Anna nebojí. Když
za Vaškem zaklapnou dveře, sklízí Anna ze stolu a vydává se s Madlou a Toničkou autobusem
do města. Madla má lehkou mozkovou dysfunkci, a tak chodí do speciální školky v centru,
kde se jí mohou věnovat.
Cesta autobusem není problém, protože autobus je nízkopodlažní; ani pár desítek metrů, které
zbývají ke školce, nepředstavuje pro Annu s kočárem a neposednou Madlou žádný stres, protože
vedou „zklidněnou“ částí města, kde jsou široké chodníky, úzké silnice, po kterých auta nemůžou
jezdit moc rychle, a přechody na úrovni chodníku, před kterými musejí auta opět zpomalit. Hned
co se Madla rozloučí s maminkou a malou sestřičkou, pospíchá Anna na sraz s kamarádkou Lídou.
V nekuřácké kavárně je dětský koutek, a tak si může Anna se svou bývalou spolužačkou relativně
nerušeně povídat. Bohužel to není příliš veselý rozhovor, protože Lída prožívá ve svém manželství
krizi – nerozumí si s manželem a přemýšlí o rozvodu. Anna chce Lídě pomoci, a tak jí navrhne
návštěvu rodinné nebo manželské poradny, o které četla v městském zpravodaji. Sama ale neví,
kde poradnu hledat a jak vlastně funguje, a tak jdou obě kamarádky z kavárny do blízkého familypointu, kde by jim mohli poradit. Když se Anna rozloučí s Lídou, kterou kontakt na poradnu povzbudil,
musí ještě s Toničkou na úřad.
S kočárkem se bez problémů dostane nejen do budovy úřadu, ale i do kanceláře. Potřebuje se zeptat,
jak by mohla založit lesní školku, protože ji jako vystudovanou učitelku nápad školky, kde jsou děti
celý den venku, nadchl. Úředník je vstřícný, slibuje zjistit detaily a rovnou Anně nabízí možnost
zapojit se do skupiny „Rodina“, která vznikla v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Anna
si bere kontakt na koordinátorku skupiny a při přebalování Toničky na toaletě úřadu (kde je teď nově
i přebalovací pult) přemýšlí, co by se ve městě dalo zlepšit.
Pak jde Anna s dcerkou do parku – Tonička se nají a usne v kočárku. Anna nemusí spěchat domů,
protože Vašek má po výuce v budově školy ještě hodinu kytary, takže se ze školy vrací až kolem
čtvrté. Když se Toňa probudí, jede Anna domů. Zanedlouho se totiž vrátí domů Vašek a taky tatínek
David, který ve školce vyzvedne Madlu.
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Anna rozhodně není žádná supermatka – bývá unavená, protože tři děti dají zabrat. Díky tomu, že její
město je přátelské rodině, ale Anna nemusí řešit ani nevyhovující dopravní spojení, ani zápasy
spojené s nástupem do autobusu s kočárem ani to, jestli má ve městě kde přebalit dítě. I díky tomu
má Anna víc energie na to soustředit se na svoji rodinu a těšit se z ní.

9.2 Novákovi z Horní Dolní
Martin a Lucie Novákovi, kteří bydlí v Horní Dolní, jsou rádi, že jejich devítiletá dvojčata mohou chodit
do školy ve vsi. Martin a Lucie by děti do města vzdáleného 12 km doprovázet nemohli – oba sice
mají ve městě zaměstnání, ale pracují na nepravidelné směny, které se navíc nekryjí se začátkem
ani koncem školy. Luciin bratr Josef bydlí se svou rodinou v sousední obci, kde škola není
a to je jedním z důvodů, proč se plánují přestěhovat do blízkého města. Tam se právě dokončuje
výstavba bytů cenově dostupných i pro rodiny se dvěma malými dětmi. Josef v tomto městě pracuje
a jeho žena Jana je sice s malou Haničkou ještě na „mateřské“, ale ta jí za rok skončí a ve městě spíše
sežene práci než v malé obci, kde nyní bydlí. Ušetří pak několik „stovek“ měsíčně za dojíždění, které
nyní silně zatěžují jejich rodinný rozpočet. Příjem jejich rodiny je na hranici životního minima,
a musejí tak pečlivě zvažovat výdaj každé koruny.
15 letý syn Novákových Tomáš již dojíždí do školy do města na osmileté gymnázium. I když je v Horní
Dolní základní devítiletá škola, pro Tomáše je gymnázium s náročnější výukou vhodnější, protože zde
může lépe rozvíjet své schopnosti. Někdy se Tomáš domů vrací až po šesté večer (to když má kroužek
a následně musí přes hodinu čekat na nejbližší autobus), někdy pro něj musí Lucie nebo Martin dojet
osobním autem, protože jinak by Tomáš musel na autobus čekat i tři hodiny. Všichni jsou ale rádi, že
škola Tomáše baví a již v 15 letech má základy dvou světových jazyků a nyní se začíná učit třetí. To by
na škole ve vsi, kde žijí, nemohl, protože není v možnostech vesnické školy s minimálním počtem dětí
zaplatit učitele několika světových jazyků. Tomáš není sám, kdo na toto gymnázium ze vsi dojíždí, a
tak se někdy Lucie nebo Martin domluví se sousedy a při odvozu dětí se střídají. Jednou oni přivezou
ještě dvě děti sousedů, jindy zase sousedi přivezou Tomáše. Všichni tak šetří čas i peníze za dopravu.
Jezdí opatrně, aby nedošlo k havárii, protože pak by se všichni ocitli ve velice těžké právní situaci.
Babička Nováků bydlí ve starém domku kousek od „mladých“. Ti si postavili vlastní domek na parcele,
kterou obec společně s dalšími po zasíťování velice levně prodávala na bytovou výstavbu. Jsou sice
zatíženi hypotékou, kterou budou splácet až do důchodu, ale jsou ve svém, suchém a teplém domě,
což jim přináší významnou rodinnou pohodu. Babičku chodí pravidelně navštěvovat a i babička, která
je ještě stále soběstačná, přichází občas hlídat děti. Využívali ji hlavně, když byla dvojčata hodně
malá, ale i nyní jsou vděční, že babička „pohlídá“, a Martin s Lucií mohou bez obav někdy vyrazit
do města za kulturou. Babička odebírá obědy z místního zemědělského družstva, které je svým
bývalým zaměstnancům za dostupnou cenu každodenně rozváží. Když potřebuje babička odvést
k doktorovi do města, tak požádá „mladé“, kteří ji tam odvezou a přitom si nakoupí v některém
ze supermarketů. Autobusy jezdí do obce jen 4x denně a efektivně skloubit povinnosti ve městě
s odjezdy a příjezdy autobusů je mnohdy nemožné. Cesta autem je pro ni navíc mnohem pohodlnější.
Obec Horní Dolní pravidelně pořádá za spolupráce s místní ZŠ kulturní program pro seniory, místní
akční skupina (MAS) pak za využití odborníků z regionu pořádá různé přednášky a besedy. Kromě
toho místní občané za technické a organizační podpory MAS pořádají několikrát do roka různé akce
pro děti (mikulášská besídka, pouštění draků, pohádkový les, sportovní den, atd.), kterých
se pravidelně účastní většina rodin z obce. Vždy 1x ročně probíhá v Horní Dolní veřejné projednávání
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regionálního strategického plánu, v jehož rámci i Martin s Lucií navrhují konkrétní aktivity, co by bylo
vhodné v obci dělat.
I díky tomu, že se Martin s Lucií cítí v Horní Dolní dobře, mají zde nejen příbuzné, ale i řadu přátel
a známých, ví, že zastupitelé obce se zajímají o jejich potřeby a snaží se je v maximálně možné míře
naplňovat, jsou zde šťastni. Proto i přes určité problémy, které jsou s životem na venkově spojeny,
o změně neuvažují.
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10 Návrh prorodinných opatření
Jednotlivá prorodinná opatření shromážděná v rámci tohoto projektu jsou popsána v kap. 6.4
po jednotlivých tematických oblastech. Realizace jednotlivých opatření by pak dle našeho názoru
měla korespondovat i se stromem cílů uvedeným ve schématu 2, na str. 15.
Jako klíčové pro metodickou a koordinační roli MPSV vnímáme na základě poznatků z regionů
respektování principu subsidiarity, díky kterému by jednotlivé samosprávní jednotky měly volnost
realizovat na své úrovni právě ta opatření, která jsou pro danou úroveň samosprávy efektivní a která
odpovídají místním podmínkám. Stanovit jednotná plošná pravidla (byť pouze doporučená)
pro všechny obce se ukázalo jako nevhodná cesta, pro kraje by naopak tato forma podpory
(např. formou „otevřené metodiky“, tzv. open method of coordination) byla vhodnější.
Aby se podařilo popsané nástroje na podporu rodin úspěšně na regionální a lokální úrovni rozšířit,
doporučujeme vytvořit nové či zefektivnit stávající komunikační kanály, a vytvořit tak základ
spolupráce. Může se jednat o opatření v těchto oblastech:
1) Podpořit spolupráci mezi rodinami a obcí (zapojování veřejnosti do obsahu prorodinného
portálu, podporovat obce v přijímání podnětů od občanů a vážně se jimi zabývat, aktivně hledat
informace o podnětech i z jiných zdrojů, zamezit pocitu „hluchého“ úřadu mezi rodinami atd.).
2) Zefektivnit spolupráci stran rodinné politiky mezi voleným orgánem a úřadem (tj. apelovat
na politiky, aby naslouchali podnětům z příslušných komisí a výborů a doporučovat vedoucím
úřadů, aby zajistili zastoupení aktivních jedinců a odborníků na danou problematiku v těchto
orgánech a aby politikům byly přinášeny konkrétní, systémové a argumentačně velice dobře
podložené návrhy odpovídající konkrétním potřebám v lokalitě).
3) Zajistit fungování přenosu informací, dobré praxe směrem k obcím a podpořit spolupráci mezi
nimi.
a) Motivovat obce ke komunikaci se zahraničními „partnerskými“ městy (např. větší propagací
stávajících dotačních titulů, které jsou na tuto činnost zaměřené);
b) Zveřejňovat výsledky soutěže „Obec přátelská rodině“ nejen názvem obcí, které zvítězily,
ale i detailně informovat o prorodinných opatřeních, která se v dané obci realizují.
Ne pouhým zveřejněním projektu obce, ale např. formou případové studie. Tímto krokem
by došlo nejen k radikálnímu zvýšení objemu využitelné „dobré praxe“, ale zároveň by se tím
oslabila skepse některých představitelů (v soutěži neúspěšných) obcí, kteří mohou mít své
pochybnosti o regulérnosti hodnocení.
c) Vydávat newsletter MPSV (např. součást prorodinného portálu), který bude upozorňovat
na nejasnosti, problémy a dobré praxe tak, aby se tyto informace dostaly do každé
obce/kraje.
Jako orientační ukazatel „oblíbenosti“ jednotlivých opatření u představitelů samosprávy uvádíme
výsledky z dotazníkového šetření mezi respondenty, kde se opatření známkovala jako ve škole (1 - 5).
Nejedná se o reprezentativní odpovědi představitelů obcí a proto je nutné níže uvedené sdělení
považovat skutečně pouze za orientační.
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Z nabídnutých 23 prorodinných opatření3 se zástupci krajů, obcí a OOS shodli na 10 opatřeních,
která všichni tito aktéři považují za užitečné. Jedná se o:
Opatření 1
Opatření 4
Opatření 6
Opatření 8
Opatření 9
Opatření 10
Opatření 11
Opatření 13
Opatření 17
Opatření 20

zřídit informační portál věnovaný podpoře rodin
zřídit newsletter MPSV, kde by byly výsledky výzkumů nebo nápady, trendy
motivovat organizace zřizované obcí/krajem, aby více realizovaly prorodinné aktivity
motivovat všechny dotované organizace, aby iniciovaly program ve prospěch rodiny
zajistit volnočasové aktivity nebo provoz MŠ pro děti v období prázdnin
vytvořit samostatný dotační titul na prorodinné aktivity
přispívat na provoz soukromým jeselským zařízením či ZŠ
podporovat family-friendly zaměstnavatele
zařídit MHD zdarma pro osoby s kočárkem a dítětem
využít nezaměstnaných k poskytování služeb seniorům prostřednictvím VPP

Graf č. 1: Porovnání preferovaných prorodinných opatření

Zdroj: Vlastní šetření autorů. (Zahrnuta pouze ta opatření, kde na škále užitečnosti 1 – 5 všechny skupiny aktérů
uvedly max. 2,5.)

V grafu nejsou uvedena opatření 21 až 234, přestože kraje i obce jejich užitečnost hodnotí jako velice
vysokou. Představitelé organizací občanského sektoru tato opatření hodnotili jako nejméně užitečná
3
4

Přehled všech navrhovaných opatření ve formě použitého dotazníku je v příloze č. 13.8.
Opatření 21 … vytvořit komisi/výbor pro rodinu
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ze všech. Je tak zřejmý rozdílný pohled OOS a veřejné správy na opatření byrokratického charakteru.
Přestože vyčlenění úředníka či ustavení komise s sebou nese riziko „vyprázdnění“ agendy
(a zástupcům organizací občanského sektoru je třeba dát za pravdu, že se toto riziko nezřídka naplní),
nezná tato společnost jiné cesty, jak určitou agendu (rodinnou politiku nevyjímaje) zajistit a podpořit
její fungování. Praxe navíc potvrzuje, že tam, kde je pozice např. „koordinátora prorodinných
opatření“ vytvořena s náležitou politickou podporou a obsazena osobou s vhodným zájmovým
profilem, je přínos z následně vykonávané agendy pro danou lokalitu jednoznačně pozitivní. Z tohoto
důvodu a také s ohledem na obsah kapitoly 6.3 výzkumný tým tato opatření podporuje jako nosná.
Co se týče proveditelnosti, vnímají kraje jako problematičtější „motivovat organizace zřizované
obcí/krajem, aby ve větší míře realizovaly prorodinné aktivity“, „zajistit volnočasové aktivity nebo
provoz MŠ pro děti v období prázdnin“. OOS vnímají problematicky „motivovat všechny dotované
organizace, aby iniciovaly program ve prospěch rodiny“, obce i kraje vnímají jako problematické
„přispívat na provoz soukromým jeselským zařízením či ZŠ“, „podporovat family-friendly
zaměstnavatele“. Tato opatření narážejí na velice omezené rozpočty krajů a obcí, ale i na obavy
z poskytování zakázané veřejné podpory (viz kapitola 0). Problematická proveditelnost je vnímána
všemi subjekty též u „zařídit MHD zdarma pro osoby s kočárkem a dítětem“. Důvody jsou opět
finanční, ale i ideologické, kdy neexistuje přílišná politická podpora v regionech preferovat takto
jednu cílovou skupinu. Všechny typy subjektů též vnímají jako těžko proveditelné „využít
nezaměstnaných k poskytování služeb seniorům prostřednictvím VPP“. Ze strany obcí a krajů panují
především obavy z bezpečnostních předpisů a nutnost silné kontroly těchto pracovníků.

Opatření 22 …vyčlenit samostatného/ou úředníka/ici na agendy rodiny
Opatření 23 …vytvořit webové fórum pro komunikaci a diskusi rodin a samosprávy
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11 Závěr
Předkládaná analýza měla postihnout situaci v oblasti podpory rodin v krajích a obcích, a to zejména
s ohledem na identifikaci potenciálu jejího dalšího rozvoje. Shrnutí analýzy je předmětem kap. 2
(str. 6 - 7), závěr proto využijeme k zopakování nejdůležitějších poznatků a nástinu dalších možných
kroků v oblasti výzkumu.
Za klíčové pro další uvažování o RP na regionální a lokální úrovni považujeme různorodost podmínek
pro rozvoj rodinné politiky na úrovni krajů a obcí, různé chápání podpory rodin jednotlivými aktéry
i různorodé pohledy na samotnou definici pojmu „rodina“. Standardizaci ve smyslu určení setu
kritérií, která by měla být splněna na úrovni obcí/krajů, proto nepovažujeme za vhodný nástroj
rozvoje rodinné politiky. Pouze dílčí standardy kvality služeb pro rodiny platné pro rodinná
a mateřská centra, rodinné a manželské poradny, atd. jsou nástroje hodné úvahy. Další podpora
by měla být dle našeho názoru věnována soutěži „Obec přátelská rodině“ a obecně by úsilí MPSV
mělo být směrováno do rozvíjení metodicko-informačně-osvětových aktivit např. v podobě
zprostředkovávání případů dobré a špatné praxe, organizování schůzek zástupců krajů podílejících
se na tvorbě a naplňování RP na regionální úrovni, komentování aktuálních jevů týkajících se rodin
a vytváření metodických příruček (i za pomoci externích subjektů) sloužících obcím a krajům jako
sada konkrétních návodů/postupů v jednotlivých situacích. Obce a kraje by pak měly možnost
z těchto návodů vybírat ty, které v jejich individuálních podmínkách nejlépe přispějí k naplňování cílů
rodinné politiky. Všechny tyto aktivity MPSV již do určité míry realizuje, můžeme však konstatovat,
že ze strany krajů a obcí existuje poptávka po konkrétnějších a aktuálnějších výstupech
(metodikách). Pokud by byla možnost prosazení legislativních změn, pak by výrazným krokem
kupředu mohlo být zavedení povinnosti komunitního plánování rodinné politiky a posílení role obcí
směrem k rodinám (oblast sociálního bydlení, kontrola dávek vyplácených v systému SSP, apod.),
samozřejmě za odpovídajícího finančního zabezpečení.
Kromě MPSV, krajů a obcí se jako další důležitý aktér jeví adekvátně financovaný občanský sektor.
Ten je jednak hlavním zprostředkovatelem potřeb rodin, jednak rezervoárem nápadů a impulzů
a také disponuje velkým potenciálem dobrovolnické práce. Za příležitost považujeme watch-dogové
aktivity organizací občanského sektoru, díky kterým by se zvýšil dohled nad naplňováním rodinné
politiky na úrovni obcí a krajů a tlak na představitele samospráv. Obojí by podle našeho názoru
přineslo rodinné politice na lokální a regionální úrovni nové impulzy a vyvážilo přílišný vliv místních
politiků, kteří mohou na jedné straně iniciovat vznik prorodinného prostředí v regionu a naopak
mohou i dobře nastavené prorodinné prostředí postupně „udusit“.
Z provedeného výzkumu rovněž vyplývají podněty pro další zkoumání. To by se podle autorského
týmu mohlo zaměřit např. na evaluaci soutěže Obec přátelská rodině a možnosti rozvoje jejího
potenciálu. Soutěž je zatím jedním z úspěšných nástrojů propagace a rozvoje rodinné politiky
na úrovni obcí (prakticky v každé obci o této soutěži vědí, i když se jí aktivně nezúčastňují), a proto
pokládáme za vhodné jej jako nositele změny dále rozvíjet např. tak, aby oslovil i obce, které se
do soutěže dosud nezapojily. Další směr bádání, který považujeme za vhodný, je analýza aktérů
zaměřená i na hledání platformy, která by úsilí jednotlivých aktérů synergizovala. Uvažovat lze
o mikroregionech, místních akčních skupinách, či platformách spojených se „střešními“ organizacemi
(např. SMOČR, AKČR). Tento výzkum ukázal, že aktéři nejsou dostatečně propojení a přestože někteří
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z nich mají velký potenciál jako „tahouni“ rodinné politiky na krajích a obcích, zatím tento potenciál
není plně využit.
Závěrem můžeme konstatovat, že v obecné rovině by mělo být cílem rodinné politiky na regionální
a lokální úrovni vytvoření prorodinného prostředí, aby se „zdravým“ rodinám v obcích dobře žilo
a zároveň směřovat intervence na rodiny v obtížné situaci, aby se tyto mohly zařadit mezi rodiny
„zdravé“.
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13 Přílohy
13.1 Použité metody a heuristiky
Pro realizaci výzkumu byly použity následující kvalitativní výzkumné metody a heuristiky:






Analýza dokumentů
Polostrukturované hloubkové rozhovory
Focus groups
Analýza aktérů
SWOT analýza

Pro zvýšení validity a objektivnější obraz studovaného fenoménu byla použita triangulace metod
a dat (Flick 2004: 178, Hendl 2005: 149).
Analýza dokumentů sloužila především pro přípravu polostrukturovaných rozhovorů.
Polostrukturované rozhovory na základě předem připraveného scénáře byly hlavním nástrojem,
kterým byla na úrovni jednotlivých obcí/krajů zjišťována konkrétní praxe, ale také názory
na možnosti rodinné politiky na regionální a lokální úrovni, preference aktérů apod.
(Hendl 2005: 161, Flick 2004: 203).
Focus groups sloužily jako doplňková metoda, kde v rámci interakce jednotlivých účastníků/ic
docházelo k doplňování palety vhodných opatření a možných postupů (Flick 2004: 214) a zároveň
ke zvýšení validity výsledků výzkumu, kdy byly ověřovány již získané poznatky (Hendl 2005: 185).
Analýza aktérů a SWOT analýza jsou pak syntetické heuristiky sloužící k přehledné prezentaci
zjištěných poznatků v těchto dílčích oblastech. Výstupy analýzy aktérů a SWOT analýzy byly společně
s dalšími dílčími výstupy podkladem pro formulaci závěrů a doporučení projektu (Veselý, Nekola
2007).

13.1.1

Výběr zkoumaných jednotek

Vzhledem k celkovému rozpočtu projektu byly výzkumné aktivity projektu realizovány ve třech
vybraných krajích a hl. m. Praze jako specifickém regionu. V rámci vybraných krajů pak byly vybrány
obce jednotlivých kategorií (z pohledu velikosti a zodpovědnosti v přenesené působnosti): krajské
město, obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), obec s 500 – 1 000 obyvateli (dále jen „malé
obce“). Horní hranice 1 000 obyvatel byla zvolena z důvodu zajištění malých obcí ve výzkumu
a zohlednění jejich specifik. Dolní hranice 500 obyvatel byla zvolena za účelem vyloučení těch
nejmenších obcí, jejichž případná opatření by byla u větších obcí těžko proveditelná. V každé
kategorii obce (krajské město, ORP, malá obec) je problematika řešena na jiné úrovni a s jinými
finančními a personálními zdroji.
Pro výběr krajů byla použita předem daná struktura výběru (Hendl 2005: 151) na základě
následujících kritérií, která postihují základní diverzitu krajů v rámci ČR:
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míra nezaměstnanosti
o Nezaměstnanost a s ní související rizika (chudoba, sociální vyloučení, atd.) na rodiny
a následně rodinnou politiku kladou zvýšené nároky (Sirovátka, Kofroň a Hora 2008,
Bartáková 2009).
o Byl vybírán kraj s vyšší, průměrnou a nižší mírou nezaměstnanosti v ČR.
počet obyvatel
o Počet obyvatel kraje částečně vypovídá i o jeho velikosti a hustotě obyvatelstva, což
ovlivňuje další charakteristiky jako např.: dopravní dostupnost, která přímo ovlivňuje
životy rodin v regionech (dojíždění do zaměstnání, do školy, za zábavou, atd.).
(Bartáková 2009, Kuchařová 2009)
o Byl vybírán kraj s větším, středním a nižším počtem obyvatel.
„úspěšnost“ obcí kraje v soutěži „Obec přátelská rodině“
o Tuto „úspěšnost“ považujeme za odraz zájmu obcí se tématu rodiny systematicky
věnovat.
o Byl vybírán kraj s nejvíce „úspěšnými“ obcemi, s nejméně „úspěšnými“ i kraj
uprostřed tohoto spektra.
regionální a kulturní diverzita
o Snahou tohoto výběru bylo alespoň částečně postihnout zásadní regionální disparity.

Výsledek je následující:
 Ústecký kraj
o Míra nezaměstnanosti: 12,5 – 14,99 %
o Počet obyvatel: 836 198
o Středně úspěšné obce v soutěži „Obec přátelská rodině“ (čtyři umístěné)
o Průmyslový kraj ze severní části republiky
 Kraj Vysočina
o Míra nezaměstnanosti: 7,5 – 9,99 %
o Počet obyvatel: 514 992
o Nejméně úspěšné obce v soutěži „Obec přátelská rodině“ (nula umístěných)
o Typický venkovský kraj z vnitřní periferie (citace literatury)
 Jihomoravský kraj (detaily výběru viz příloha X)
o Míra nezaměstnanosti: 10 – 12,49 %
o Počet obyvatel: 1 151 708
o Nejúspěšnější obce v soutěži „Obec přátelská rodině“ (sedm umístěných)
o Kraj z jihovýchodní části republiky se silnými kulturními tradicemi
Pro porovnání míry nezaměstnanosti na krajské úrovni jsme zvolili registrovanou míru
nezaměstnanosti publikovanou MPSV, která udává podíl z ekonomicky aktivních osob, které jsou
v daný moment nezaměstnané a registrované na úřadech práce. Pro srovnání krajů jsme použili
pětistupňovou škálu, kterou nabízí integrovaný portál MPSV (viz tab. 1).
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Tab. 1: Míra nezaměstnanosti v jednotlivých krajích (stav k dubnu 2010)
1
2
3
4
5

2,5 – 4,99 %
5 – 7,49 %
7,5 – 9,99 %
10 – 12,49 %
12,5 – 14,99 %

Praha
Středočeský
Plzeňský, Jihočeský, kraj Vysočina, Pardubický, Královéhradecký
Liberecký, Karlovarský, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský
Ústecký kraj

Zdroj: Integrovaný portál MPSV.

Nejvyšší míru nezaměstnanosti ze všech krajů v ČR má Ústecký kraj. Jihomoravský kraj se řadí
ke krajům se střední mírou nezaměstnanosti a kraj Vysočina patří mezi kraje s nižší mírou
nezaměstnanosti. Z pohledu míry nezaměstnanosti by mohlo být vhodnější místo kraje Vysočina
zvolit Středočeský nebo Jihočeský kraj, které mají nižší míru nezaměstnanosti než kraj Vysočina.
Rozdíl však není výrazný a kraj Vysočina vhodně naplňuje další parametry. Míra nezaměstnanosti
v kraji Vysočina je cca poloviční oproti míře nezaměstnanosti v Ústeckém kraji.
Jihomoravský kraj patří ke krajům s největším počtem obyvatel, Ústecký kraj ke krajům střední
velikosti a kraj Vysočina se řadí mezi kraje s nejmenším počtem obyvatel. Kraj Vysočina
má o polovinu méně obyvatel než Jihomoravský kraj. Viz tab. 2.

Tab. 2: Počet obyvatel v krajích České republiky (stav k 1. 1. 2010)
Kód území
Code of
NUTS/LAU

CZ041
CZ051
CZ063
CZ053
CZ052
CZ032
CZ072
CZ031
CZ071
CZ042
CZ064
CZ080
CZ020
CZ010

Oblast, kraj, okres
NUTS 2, NUTS 3,
LAU 1

Karlovarský
Liberecký
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Plzeňský
Zlínský
Jihočeský
Olomoucký
Ústecký
Jihomoravský
Moravskoslezský
Středočeský
Hlavní město Praha

Počet obyvatel Population
Celkem
Total

307 636
439 027
514 992
516 329
554 402
571 863
591 042
637 643
642 041
836 198
1 151 708
1 247 373
1 247 533
1 249 026

muži

Ženy

Males

Females

151 056
215 000
255 492
254 545
271 733
282 848
288 372
314 543
313 601
412 619
562 017
610 997
616 058
608 316

156 580
224 027
259 500
261 784
282 669
289 015
302 670
323 100
328 440
423 579
589 691
636 376
631 475
640 710

Zdroj: Český statistický úřad, 2010.

Při výběru konkrétních obcí v rámci každého kraje bylo vždy zastoupeno krajské město (tj. Ústí
nad Labem, Jihlava, Brno), kritéria pro výběr dalších obcí v kraji byla následující:
Jelikož bylo snahou výzkumníků zmapovat v praxi co nejhojněji využívanou škálu prorodinných
opatření, byla vybírána vždy právě jedna průměrná obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“)
v rámci zvoleného kraje. Průměr byl počítán z těchto parametrů:




Počet obyvatel
Míra nezaměstnanosti
Počet obcí, pro které je vykonávaná státní správa v přenesené působnosti
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Malé obce byly vybírány vždy z obcí v působnosti vybrané ORP při zohlednění i dalších kritérií:






Spadá do regionu působnosti vybrané ORP
o Pro možnost srovnání provázanosti krajských a obecních politik na jednotlivých
úrovních samosprávy.
Je členem mikroregionu5
o Ovlivňuje členství v této organizaci nějakým způsobem rodinou politiku dané obce?
Je členem Místní akční skupiny6 (dále jen „MAS“)
o Ovlivňuje členství v této organizaci nějakým způsobem rodinou politiku dané obce?
Patří mezi obce nejvíce vzdálené od příslušné ORP
o Zohlednění problémů s dopravní dostupností

Jsme si vědomi, že způsob výběru obcí (vyloučení velmi malých obcí, členství v regionálních
uskupeních) zohledňuje spíše ty aktivnější obce. Nicméně to shledáváme v souladu s předmětem
výzkumu, kterým je zmapování co nejširší palety v praxi využívaných nástrojů a opatření. Konkrétní
názvy obcí z důvodu zajištění anonymity respondentů v této zprávě neuvádíme.
V rámci každého kraje byly dále vybrány tři OOS, pro které jsou rodiny primární cílovou skupinou.
Byla snaha vybrat různorodé OOS, aby byla zachycena co nejširší škála pohledů. Dále byly vybrány
3 OOS v Praze, z toho jedna organizace s celorepublikovou působností.
S ohledem na charakter výzkumu se výzkumný tým rozhodl poskytnout respondentům/kám
anonymitu, a proto obce jsou v rámci zjištěných poznatků odpovědi představitelů jednotlivých
respondentů anonymizovány. Zadavateli výzkumu je řešitelský tým připraven na požádání umožnit
nahlédnutí do zdrojových podkladů, ze kterých řešitelé při formulaci závěru vycházeli. Všechny
uskutečněné hovory byly nahrávány a jsou k dispozici v archivu řešitele ve formátu MP3.

13.1.2

Analýza dokumentů

Byla provedena analýza koncepčních dokumentů vybraných krajů, měst a obcí v těchto krajích
se nacházejících, včetně mikroregionů, MAS, do kterých sledované obce spadají. Za koncepční
materiály jsou v rámci tohoto výzkumu považovány strategie, koncepce, programy, programová
prohlášení, apod. Doplňujícím informačním kanálem byly WWW stránky sledovaných subjektů.
V rámci analýzy bylo zjišťováno, zda tyto strategické plány obsahují cíle na podporu rodin a jakými
opatřeními je plánováno tyto cíle naplnit. Jednotlivé sledované parametry byly zaznamenávány
do připravených formulářů7. Prostřednictvím výročních zpráv, statistických údajů, zápisů ze zasedání
zastupitelstev a dalších dokumentů bylo následně ověřováno, v jaké míře jsou plánovaná opatření
uplatňována v praxi.

5

„Mikroregion je definován jako územní celek, který je tvořen soustavou venkovských obcí s horní hranicí
počtu obyvatel 2 000 - 5 000, jež jsou charakterizovány vzájemnými interakcemi danými hierarchizovanou
správní a funkční strukturou a vzájemnými osobními vztahy jeho obyvatel.“ (Škrabal 2006)
6
„Místní akční skupina je právnická osoba (zpravidla o.s. nebo o.p.s.) vzniklá v souladu s čl. 61 až 65 Nařízení
Rady ES 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
a pracující metodou LEADER.“ (Skála 2009)
7
Vzor tohoto formuláře je v příloze 13.4 a 13.5.
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Pro dokreslení situace v jednotlivých krajích byl též zpracován přehled statistických údajů
za jednotlivé kraje v oblastech, které mají vliv na rodinnou politiku (počet obyvatel, věkové složení,
sňatečnost, rozvodovost, porodnost, religiozita, nezaměstnanost, vzdělanost, charakteristika
domácností, způsob péče o děti, druh bydlení, počet jeslí a MŠ, charakteristika obcí). Bylo využito dat
ČSÚ, UIV a UZIS.
Byla provedena též analýza základních legislativních předpisů v této oblasti, ve kterých bylo
sledováno, jaká ustanovení ve vztahu k rodinné politice obcí a krajů obsahují.
Dokumenty zahraničních subjektů pro mapování zahraničních zkušeností byly získávány
prostřednictvím zahraničních databází a webů, které shromažďují mezinárodní informace
o rodinných politikách a projektech. Zejména se jedná o:









Council of Europe Family Policy Database
http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/database/default_en.asp
OECD Family database
http://www.oecd.org/els/social/family/database
European Alliance For Families
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index.cfm
Projekt financovaný EU, v rámci nějž byla provedena rešerše nad problematikou lokálních
rodinných politik
http://www.familyplatform.eu/
Projekty ESF zaměřené na cílovou skupinu žen s prioritami začlenění na trh práce a inovativní
metody práce
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf_projects/search.cfm
Iniciativa OSN
http://www.childfriendlycities.org/
a na ni navazující projekt v Evropě
http://www.citiesforchildren.eu/

Jako zdroj informací sloužily především: závěrečné zprávy projektů, strategické materiály krajů,
měst a obcí, příspěvky na seminářích a konferencích, atd. Tzv. „příklady dobré praxe“, které byly
ze všech shromážděných začleněny do tohoto projektu, musely splnit následující podmínky (volně
upraveno dle Belletti a Rebuzzini 2010):






řešily sociální problém, který je relevantní pro český kontext;
efektivnosti a účinnosti, se kterou určitý problém v dané zemi řešily;
potenciální přenositelnosti, tzn. existence právního a institucionálního uspořádání, ve kterém
by šlo obdobný projekt realizovat, společensko-kulturní akceptabilita daného nástroje
a potenciální dostupnost finančních, personálních, materiálních a jiných zdrojů;
jsou originální a zajímavé a mohou oslovit, nadchnout a sloužit jako zdroj inspirace (Belletti
a Rebuzzini 2010: 10-11).

Během rozhovorů se zástupci samospráv bylo ověřováno, do jaké míry jsou tyto zkušenosti
přenositelné do českých poměrů. Vybrané zahraniční zkušenosti zmiňujeme formou zvýraznění textu
v kontextu jednotlivých kapitol, se kterou daná zkušenost věcně souvisí.
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13.1.3

Polostrukturované rozhovory

Celkem bylo uskutečněno 26 rozhovorů na základě předem připraveného scénáře, z toho
tři na krajských úřadech, tři na městských úřadech krajských měst, tři na městských úřadech ORP,
tři s představiteli malých obcí, dva v hlavním městě Praze, 12 rozhovorů se zástupci OOS (mateřská
centra, organizace zabývající se zapojováním veřejnosti do veřejných politik, asociace, apod.)
v jednotlivých krajích (3 v každém kraji + v Praze).
Rozhovory byly vedeny vždy s osobami, které mají rodinnou politiku v rámci dané instituce
v kompetenci (vedoucí odpovídajících odborů, náměstci/kyně, starostové/ky, apod.). Všichni vybraní
respondenti (viz Výběr zkoumaných jednotek) byli předem písemně osloveni osobním adresným
dopisem autorizovaným zadavatelem i hlavním řešitelem a následně telefonicky kontaktováni členy
řešitelského týmu - tazateli. Tazatelé se setkávali převážně s pozitivní reakcí u představitelů
samosprávy, kteří kladně hodnotili, že se MPSV dotazuje na jejich názor a se zapojením do výzkumu
ve většině případů ochotně souhlasili. Obvyklá délka rozhovorů se pohybovala mezi 60 a 90
minutami.
Předmětem rozhovorů byly otázky pokrývající následující oblasti: respondentova historie, chápání
pozice kraje/ obce vůči rodině, podoba podpory a péče o rodinu v kraji/obci, definování problémů
a potřeb rodin, zapojení aktérů, jak tvořit politiku, výhled do budoucna (podrobněji viz Scénář
rozhovoru v příloze). Respondenti také byli požádáni o zhodnocení seznamu prorodinných opatření
připraveného na základě zahraničních zkušeností a tuzemské dosavadní praxe z hlediska
proveditelnosti a užitečnosti jednotlivých opatření v jejich obci/ kraji. Rozhovory se zástupci OOS byly
strukturovány obdobně se zohledněním rozdílného přístupu OOS k problematice.
Rozhovory byly nahrávány a následně analyzovány po jednotlivých tematických oblastech
se zaměřením na hledání věcných aspektů rodinné politiky, vertikální provázanosti v rámci
jednotlivých regionů (kraj, krajské město, ORP, malá obec) a horizontálních souvislostí (společné
znaky u krajů a obcí stejné kategorie).
Na základě rozhovorů a poznatků z FG byla definována jednotlivá opatření, kterými by zadavatel
výzkumu mohl v jednotlivých oblastech přispět k rozvoji rodinné politiky na úrovni krajů a obcí. Tato
opatření byla v rámci tzv. „komunikační validity“ nebo v anglosaské literatuře „member check“
(Flick 2005:185) poslána zpět respondentům. Tito měli jednotlivá navržená opatření seřadit dle toho,
jakou jim přikládají váhu, popřípadě ještě některé opatření doplnit. Reakce respondentů pak byla
zohledněna při prezentaci jednotlivých opatření v kap. 6.4.

13.1.4

Focus Groups

Setkání fokusní skupiny (dále jen „FG“) se zástupci cílových skupin proběhlo v první polovině projektu
po shromáždění základních informací z analýzy dokumentů. Účastníky FG bylo 10 zástupců uživatelů,
tj. rodin. Respondentky a respondenti byli vybráni/y tak, aby jejich aktuální rodinná situace pokrývala
různé fáze rodinného cyklu a aby pocházeli ze sledovaných regionů.
Smyslem FG bylo zjistit, jaké potřeby rodin tito aktéři vnímají a zároveň zjišťování, do jaké míry jsou
respondenti obeznámeni s nabídkou a kvalitou prorodinných služeb v jejich lokalitě.
V závěrečné fázi projektu byla uspořádána druhá fokusní skupina pro zástupce všech aktérů (státní
orgány, kraje, obce, rodiny). I této FG se zúčastnilo 10 osob, zástupců jednotlivých aktérů.
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Formou brainstormingu byly dílčí výsledky realizovaného výzkumu podrobeny rozboru a komentářům
těchto aktérů.

13.1.5

Analýza aktérů

V rámci analýzy aktérů došlo k identifikaci všech aktérů, kteří vstupují do problematiky rodinné
politiky. Následně byly identifikovány jejich zájmy a síla k jejich prosazování a popsány vazby mezi
nimi.

13.1.6

SWOT analýza

SWOT analýza postihuje identifikované slabé a silné stránky rodinné politiky a také příležitosti
a ohrožení a to zvlášť pro obce a samostatně pro kraje.
Vzhledem k tomu, že v praxi existují značné regionální a lokální rozdíly v chápání a implementaci
rodinné politiky a vzhledem ke zvolené metodice výzkumu, není možné uvedenou SWOT analýzu
chápat jako aktuální stav charakterizující situaci v ČR. Jedná se spíše o výčet charakteristik, které
se mohou v různé intenzitě v různých regionech objevovat.
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13.2 Právní předpisy, kterými se řídí zřízení a provoz jeslí














Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších právních předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších právních předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších právních předpisů
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
právních předpisů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
právních předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších právních předpisů
Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel
povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto
nařízením
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení
zřizovaných okresními úřady a obcemi
Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví – Zásady pro zřizování a provoz mikrojeslí
(Věstník MZ č. 35/1976)
Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví – Provoz jeslí (Věstník MZ č. 10/1968)
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13.3 Právní předpisy, kterými se řídí zřízení a provoz mateřských škol
























Vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání… stanoví podmínky provozu a organizace
mateřské školy, stravování dětí, péči o zdraví a bezpečnost dětí a dále úplatu za předškolní
vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí.
Vyhláška č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných … stanoví zásady a cíle speciálního
vzdělávání, formy a organizaci speciálního vzdělávání, typy speciálních škol.
Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád… obecně upravuje veškerá řízení, při nichž se jedná
o výkon státní správy neboli veřejné moci (např. zřizování, registraci a kontrolu MŠ, řešení
sporů a vyřizování stížností, a další)
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon… stanoví podmínky živnostenského podnikání mj. i v oboru péče o děti předškolního věku
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník … upravuje postavení podnikatelů, obchodní
závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související. Pro potřeby tohoto
projektu především stanoví podmínky vzniku, fungování a zániku společností s ručením
omezeným a veřejných obchodních společností, jež jsou nejčastějšími právními formami
soukromých MŠ.
Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník … upravuje mj. obecně vznik, fungování a zánik
právnických osob, a zájmových sdružení právnických osob. Pro potřeby tohoto projektu
stanoví základní podmínky fungování právnických osob, které mohou zakládat MŠ. Dále též
upravuje odpovědnost za škodu.
Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech … upravuje postavení a právní
poměry obecně prospěšné společnosti.
Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ….
v § 7 upravuje práva registrovaných církví a náboženských společností zřizovat církevní školy
Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů …
upravuje s účinností od 1. 1. 2005, předpoklady pro výkon činnosti pedagogických
pracovníků, jejich další vzdělávání a kariérní systém.
Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků … provádí zákon č. 563/2004 a stanoví
podrobnosti k tomuto zákonu.
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech … upravuje poskytování platu a odměny
za pracovní pohotovost zaměstnancům zaměstnavatelů kteří jsou napojeni na veřejné
rozpočty. Stanoví zejména platové třídy a minimální platové tarify, dále příplatky, podmínky
poskytování náhradního volna a další.
Zákon č. 1/1992 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku…
upravuje podmínky pro poskytování mzdy a odměn všem zaměstnancům kromě těch, kteří
jsou napojeni na veřejné rozpočty (viz zák. č. 143/1992 Sb.). Tento zákon mj. také stanoví
minimální mzdu.
Zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským
zařízením … upravuje dotace ze státního rozpočtu poskytované právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, které nejsou
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zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou
úkoly v oblasti školství, nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo
přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pokud uzavřou smlouvu
s krajským úřadem podle tohoto zákona.
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů… upravuje tvorbu,
postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje,
a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků.
Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků.
Řídí se jím také hospodaření dobrovolných svazků obcí a zřizování příspěvkových organizací
v oblasti školství svazkem obcí.
Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech … upravuje v částech týkajících
se mateřských škol finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených organizačními
složkami státu, finanční kontrolu nad jejich hospodařením a podmínky zřizování státních
fondů
Vyhláška č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb… upravuje výši tvorby
fondu kulturních a sociálních potřeb, další příjmy a hospodaření s fondem v organizačních
složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích a příspěvkových organizacích
zřízených územními samosprávnými celky. Vyhláška č. 114/2002 Sb. byla od 1. 1. 2011
novelizována vyhláškou č. 365/2010 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví… upravuje práva a povinnosti fyzických
a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany
veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. Mateřských škol se týkají zejména části
ohledně hygienických požadavků na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení,
na zotavovací akce a školy v přírodě a jiné podobné akce pro děti. Dále podmínky pro provoz
stravovacích služeb a předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí (např. očkování).
Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti …
upravuje požadavky na umístění, prostorové podmínky, ubytování, osvětlení, vybavení
a úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadků a splaškových vod, stravování a režim dne
zotavovacích akcí. Dále tato vyhláška upravuje v příloze č. 1 skupiny potravin, které nelze
na zotavovacích akcích pro děti podávat ani používat k přípravě pokrmů, a podmínky
pro použití některých potravin, v příloze č. 2 náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka
zotavovacích akcí a škol v přírodě, v příloze č. 3 vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě a v příloze č. 4 minimální rozsah vybavení
lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě.
Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých… stanoví ohledně mateřských
škol a školských zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení hygienické
požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické
podmínky, zásobování vodou a úklid. Tato vyhláška se vztahuje i na provozování živnosti péče
o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, je-li živnost
provozována v provozovně.
Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování… upravuje organizaci školního stravování,
zařízení školního stravování a jejich provoz, rozsah služeb školního stravování, úplatu
v zařízeních školního stravování zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí a dále výživové normy a finanční limity pro nákup potravin.
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Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů… pojednává o evidenci,
záznamu a hlášení úrazů dětí při předškolním vzdělávání
Vyhláška č.108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských
účelových zařízeních… upravuje mimo jiné školy v přírodě a dále školská účelová zařízení,
z nichž předškolních dětí se týká středisko služeb školám, dále školní knihovna a přípravný
stupeň základní školy speciální.
Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny
a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) … v § 173-176 pojednává o České školní inspekci
Vyhláška č. 17/2005 Sb. o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce
a výkonu inspekční činnosti
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy … upravuje rámcovou strukturu, obsah a termíny
předkládání a zveřejňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy,
dále výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, dále výroční zprávy o činnosti
školy a vlastního hodnocení školy.
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13.4 Formuláře pro sběr dat z veřejně dostupných zdrojů (kraje)
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13.5 Formuláře pro sběr dat z veřejně dostupných zdrojů (obce)
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13.6 Scénář rozhovorů s představiteli krajů a obcí
Krátké představení tazatele…
Krátké představení projektu a cílů rozhovoru…
Předložení informovaného souhlasu ve dvou kopiích!

1) Společná část

Respondentova historie, chápání pozice kraje/ obce vůči rodině
 Jak dlouho a na jakých pozicích v kraji/ obci pracujete?
 Věnujete se v rámci své pracovní činnosti tématu rodiny? Jak?
 Je podle Vás důležité, aby se kraj/obec tématu rodiny věnovala? Proč ano? Proč ne?

Podoba podpory a péče o rodinu v kraji/obci
 Co všechno dělá Váš kraj/ Vaše obec pro rodinu? Jakým způsobem se o ni stará, podporuje ji?
o Jakými oblastmi/ problematikami se v souvislosti s rodinou zabýváte? (nechat říct
bez nápovědy, spontánně)
 Co třeba školství, volnočasové aktivity, bydlení, doprava, zdravotnictví?
 Služby péče o rodinu: služby péče o děti (ty hlavně!), služby
pro rodiče na rodičovské dovolené – mateřská centra, prevence:
bezpečné prostředí
 Je nějaké z těchto témat pro Vás prioritní?
o Jaké cílové skupiny Vaše opatření/aktivity zahrnují? (nechat říct bez nápovědy,
spontánně)
 Je pozornost věnována klasickým nukleárním rodinám (muž + žena + jejich
děti), vícegeneračním rodinám, dysfunkčním rodinám, neúplným rodinám,
i rodinám se zvláštními potřebami, specifickým typům rodin
(např. homosexuálních párů atd.)?
 Je nějaká cílová skupina více prioritní než jiné?
 Jaké nástroje při podpoře rodin využíváte? (nechat říct bez nápovědy, spontánně)
o Co třeba poskytování služeb, dotace (např. občanským sdružením) osvěta
a šíření informací, přímé finanční nástroje (vítání občánků atd.)?
 Je nějaký nástroj, který využíváte častěji, nejvíce? S jakým nástrojem
máte nejlepší zkušenosti?
Definování problémů a potřeb rodin, zapojení aktérů
o Jaké jsou podle Vás nejdůležitější výzvy nebo problémy, kterým rodiny v současné době ve
Vašem kraji /obci čelí?
 Na základě čeho usuzujte, že právě toto jsou problémy?
 Využíváte poznatky výzkumů a analýz (např. demografické projekce,
analýzy lokálního trhu práce aj.)?
o Kdo přichází s pojmenováním těchto problémů? (nechat říct bez nápovědy,
spontánně)
 Předlož sadu karet 1.
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Orgány Vaší obce/ Vašeho kraje (zastupitelstvo, rada), pracovníci veřejné
správy?
 Co třeba občané, neziskové organizace, příspěvkové organizace?
 Zaměstnavatelé, soukromí poskytovatelé služeb přátelští rodině?
 A co třeba naopak aktéři jako vláda, jiná ministerstva, MPSV, kraj
(jen v případě obcí) SMOČR/AKČR nebo další vyšší úrovně jako EU?
 Jakým způsobem se Váš kraj/obec zabývá podněty, zájmy a
požadavky výše zmíněných aktérů z vnější (bez orgánů obce, kraje)?
o Jak vypadá rozhodování o konkrétních opatřeních ve Vašem kraji/ obci?
o Které aspekty jsou stěžejní pří rozhodování o opatřeních na podporu rodin?
(nechat říct bez nápovědy, spontánně)
 Finanční možnosti? Legislativní povinnosti? Administrativní kapacity?
Zájmy a postoje aktérů/členů rady/zastupitelstva/místních organizací?
Potřeby rodin?
 Jakou prioritu má při tvorbě obecního/ krajského rozpočtu podpora
rodin?
o Je obtížné tyto výdaje prosadit? Hraje roli zájem
rozhodovatelů či reálně omezené zdroje na nové formy
podpory rodiny?
o Máte zkušenosti s komunitním plánováním? Případně jaké?
o Zohledňujete při tvorbě politiky zájmy a potřeby aktérů soukromého sektoru –
zaměstnavatelů či soukromníků, kteří poskytují služby s ohledem na potřeby rodičů
a dětí?
 Spolupracujete s nimi? Jak?
 Podporujete i tyto aktéry nějakým způsobem? (např. finanční či nefinanční
zvýhodnění, pokud je jejich podnikání přátelské vůči rodině)
Jak tvořit politiku?
o Kde berete inspiraci pro opatření na podporu rodin? (nechat říct bez nápovědy,
spontánně)
 Předlož sadu karet 2.
 Co třeba podněty NNO?
 Zkušenosti z ostatních krajů, Asociace krajů ČR, ostatních obcí?
 Výstupy mikroregionů /MAS/, SMOČR/AKČR?
 Zkušenosti ze zahraničí, zahraniční „partnerská“ města?
 Doporučení MPSV?
 Podněty aktérů soukromého sektoru (zaměstnavatelů, soukromých
poskytovatelů služeb přátelských rodině)?
o Slyšel/a jste někdy o soutěži „Obec přátelská rodině“?
 Co si o ní myslíte? Jakou s ní máte zkušenost?


Nyní Vám budeme předkládat jednotlivé nápady a zlepšení. Řekněte, prosím, co si o nich
myslíte, zda by byly ve Vašem kraji/ obci uskutečnitelné a pro rodiny prospěšné.

Předlož respondentovi dotazník.

Výhled do budoucna
 Myslíte, že se na úrovni kraje/Vaší obce dá mluvit o rodinné politice?
o Nebo spíše realizuje opatření na podporu rodiny v rámci jiných svých politik?
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o Měl by dle Vašeho názoru kraj/ obec budovat rodinnou politiku jako samostatnou
politiku?
o Jak vidíte budoucnost rodinné politiky na úrovni kraje/obcí?
o Co by podle Vás přispělo k dobrému vývoji RP v budoucnu?
o Jak by Vás mohli podpořit/pomoci Vám různí aktéři, např. ministerstva (MPSV), kraje,
podnikatelé, samy rodiny?

2. Individuální část (sestavená pro konkrétní kraje/obce)
Reakce na informace nalezené v rešerši, které nebyly zodpovězeny v rozhovoru… Individuální
příprava.
Už spíš mezi řečí (z mých zkušeností jsou tyhle poslední věty v uvolněné atmosféře docela důležité,
protože lidi mluví méně formálně, mají pocit, že už je konec a tak)
Je něco, co byste ještě rád/a dodal/a, co si myslíte, že by ještě mělo zaznít?
Myslel/a jste si, že se zeptám na něco, na co jsem se nakonec nezeptal/a?
Jaký máte dojem z rozhovoru?
Děkuji za Váš čas…
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13.7 Scénář rozhovorů se zástupci NNO

Krátké představení tazatele…
Krátké představení projektu a cílů rozhovoru…
Předložení informovaného souhlasu ve dvou kopiích!

Respondentova historie, chápání pozice NNO vůči rodině
 Jak dlouho a na jaké/ých pozici/ích pracujete?
 Co všechno dělá vaše organizace? (relativně podrobně)
o Jak si vybíráte oblasti, kterými se Vaše NNO zabývá?
 Snažíte se reagovat na neřešené problémy, na potřebné skupiny?
 Jak se o těchto problémech/ potřebných dozvídáte?
 Kde berete inspiraci pro tvorbu opatření Vaší NNO?
 Do jaké míry se v činnosti vaší organizace zaměřujete na rodinu? Na jakou činnost se
soustředíte nejvíc?
Situace rodin v lokalitě a vazby aktérů
 Jaké jsou podle vás největší problémy nebo výzvy, kterým čelí rodiny tady tohoto regionu/
lokalitě?
o Máte pocit, že je na tyto problémy dostatečně reagováno? Že se jim dostává řešení?
o Kdo je podle Vás zodpovědný za řešení těchto problémů?
 Občané, obec/kraj, stát, občanský sektor, soukromý sektor?
 Jejich kombinace?
Podoba podpory a péče o rodinu v kraji/obci
 Jak byste hodnotil/a péči o rodinu ze strany kraje/obce?
o Je ji věnována dostatečná pozornost? Je kvalifikovaná?
o Kdo rozhoduje o oblastech/ problematikách týkajících se zajištění potřeb rodin,
kterými se kraj/ obec zabývá?
 Je nastolování témat a výběr priorit čistě v rukou orgánů veřejné správy?
 Mají možnost se na něm podílet další aktéři? Např. z občanského
či soukromého sektoru?
o Jak vypadá rozhodování o konkrétních opatřeních ve Vašem kraji/ obci?
 Jsou při rozhodování brány v potaz zájmy a pozice NNO?

Vztah kraje/obce vůči dotazované NNO
 Zajímalo by mě, kde bere vaše organizace finance na své aktivity…
o Jaký podíl financí máte z kraje?
o Jaký podíl financí máte z obce?
 Myslíte si, že míra v jaké kraj/obec podporují vaši činnost je adekvátní?
 Podporují vaši činnosti i nějak nefinančně?
o Jak?
 Jak byste popsal/a vaše vztahy s obcí/krajem?
o Berou vás jako partnera?
o Má vaše NNO možnost artikulovat své zájmy, názory a postoje na vyšších místech?
Jsou vyslyšeny?
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Spolupracujete s dalšími NNO? Spojujete se v prosazování Vašich zájmů vůči
veřejným institucím?
o Proběhlo ve vaší obci komunitní plánování? Zúčastnil/a se vaše organizace
komunitního plánování? Jak?
 Jaký jste měl/a pocit z průběhu a výsledků komunitního plánování?
Kdybyste měl/a tu moc, co byste změnil/a na vztahu obce/kraje k vám?
(nechat říct spontánně, pak nabízet…)
o financování – změna objemu peněz, změna zacílení financování (provoz vs. akce)
o informační podpora
o zapojování expertízy/zájmů NNO do rozhodování



S jakými dalšími organizacemi/institucemi vaše organizace spolupracuje nejčastěji?
o Máte nějaký kontakt s MPSV, dalšími NNO, firmami apod.? Jak ten kontakt vypadá?
(otázka na aktéry)



Předložit dotazník s nástroji.
Je něco, co byste ještě rád/a dodal/a, co si myslíte, že by ještě mělo zaznít?
Myslel/a jste si, že se zeptám na něco, na co jsem se nakonec nezeptal/a?
Jaký máte dojem z rozhovoru?
Děkuji za Váš čas…
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13.8 Dotazník prorodinných opatření
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13.9 Zahraniční případové studie
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