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Úvod do Akčního plánu na rok 2021 
 
 
Dlouhodobým záměrem města i jeho rodinné politiky je usilovat o to, aby do Ostravy přicházeli lidé, 
aby tu zůstávali, zakládali rodiny, vychovávali děti a přiváděli sem své přátele. Podle Koncepce 
rodinné politiky (a zároveň v souladu s prioritami Strategického plánu rozvoje města Ostravy) chce být 
Ostrava „městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí“ a budovat značku jako „město přátelské 
rodinám“ („family-friendly city“) s nabídkou pestrého komunitního života pro všechny generace. 
 
Koncepce rodinné politiky 2019 – 2022 má 6 priorit, na které se město v tomto období zaměřuje. U 
každé z priorit jsou uvedena opatření, která vedou k jejich naplnění a byla zvolena na základě analýzy 
potřeb rodin v Ostravě a aktuální či plánované nabídky řešení pro zlepšení života rodin ve městě. Od 
roku 2020 pracuje Akční plán oproti Koncepci navíc s opatřením pro posílení role rodinné politiky 
(opatření 6.4). 
 
Opatření v Koncepci jsou realizována na základě akčních plánů, samostatných dokumentů, které 
jsou vytvářeny na období nejméně jednoho roku a obsahují příklady konkrétních aktivit, které chce 
město realizovat, či podporovat. Realizaci rodinné politiky v Ostravě zastřešuje koordinátor rodinné 
politiky, podílí se na ní množství aktérů z řad příslušných odborů magistrátu města Ostravy, úřadů 
městských obvodů ale i organizací napříč městem. Zvláštní postavení má Komise pro rodinu a volný 
čas a samotné rodiny. 
 
Koordinátor rodinné politiky 
Jeho úkolem je koordinace procesu tvorby koncepce i souvisejících akčních plánů, a následné 
realizace aktivit a opatření. Rodinná politika zasahuje do většiny oblastí života města, je proto 
potřebné, aby koordinátor participoval i na tvorbě a realizaci strategických dokumentů města, které se 
života rodin blízce dotýkají. Důležitou součástí činnosti koordinátora je spolupráce s ostatními aktéry, 
institucemi a organizacemi na republikové, krajské i místní úrovni a komunikace s rodinami 
samotnými. Zásadní je provázanost s městskými obvody, které mají k rodinám nejblíž a řadu 
prorodinných aktivit přirozeně realizují.  
 
Role městských obvodů 
Koncepce může být naplňována pouze za aktivní účasti městských obvodů. Jsou hlavním 
realizátorem prorodinných aktivit na území, které spravují. Úzká spolupráce bude probíhat mezi 
koordinátorem rodinné politiky a osobami zodpovědnými za realizaci aktivit rodinné politiky v 
jednotlivých městských obvodech, pověřenými přenosem informací v rámci pracovních skupin. 
 
Příspěvkové, neziskové, kulturní, vzdělávací, sportovní a další organizace v Ostravě 
Klíčové dopady na úspěch rodinné politiky v Ostravě má vedle činnosti města především aktivita řady 
příspěvkových, neziskových, kulturních, sportovních a dalších organizací a sdružení, jejichž aktivity 
mohou být ze strany města podpořeny, a to jak finančně, tak nefinančně. V Akčním plánu pro rok 
2021 jsou uvedeny příklady těchto organizací a jejich aktivit, akcí a projektů. Ambicí Akčního plánu je 
od roku 2021 i nadále a stále aktivněji spolupracovat s těmito organizacemi a hledat cesty ke 
spolupráci při hledání a zajišťování realizace atraktivních a potřebných projektů podporujících rodinné 
a komunitní soužití na území Statutárního města Ostravy a image města Ostravy jako města 
„přátelského pro rodiny, komunity a mezigenerační soužití“. 
 
Komise pro rodinu a volný čas 
Komisi zřizuje rada města jako iniciační a poradní orgán. Komise podněcuje a spoluvytváří koncepční 
materiály rodinné politiky města a podílí se na jejich realizaci. Podporuje a kontroluje činnost institucí 
a organizací realizujících prorodinné aktivity, doporučuje a předkládá radě města návrhy ve prospěch 
rodin, iniciuje a podporuje prorodinné aktivity na území statutárního města Ostravy.  
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RODINNÁ POLITIKA - SOUHRN PRIORIT, OPATŘENÍ A TYPŮ AKTIVIT  
 

1 KOMUNIKACE S RODINOU 

Opatření     Typy aktivit, které by měly být podpořeny díky koncepci RP 

1.1 Dialog s rodinami A Kontinuální sběr informací o potřebách rodin (průzkumy, 
ankety, interakce), jejich vyhodnocování a návrhy řešení. 

1.2 Podpora informovanosti o rodinné 
politice města a mediální podpora 
rodinného života včetně 
mezigeneračního 

B Komunikace a participace (správa webu, FB, medializace, 
plán pro participativní aktivity atd.) s cílem propojit 
informace relevantní pro rodiny napříč celým městem. 

2 KOMUNITNÍ ŽIVOT 

2.1 Podpora neformálních (komunitních) 
akcí pro rodiny 

C Komunitní akce a aktivity, činnost komunitních a rodinných 
center a spolků. 

D Osvětové a vzdělávací akce, workshopy, besedy. 

2.2 Podpora ekologických aktivit ve 
prospěch rodin 

E Komunitní péče o zeleň a vznik komunitních zahrad. 
F Projekty podporující udržitelnou mobilitu. 

3 PREVENCE A VOLNÝ ČAS 

3.1 Podpora a rozvoj služeb zabývajících se 
volnočasovými aktivitami rodin 

G Akce s kreativním zaměřením. 
H Akce zaměřené na posílení identity s městem. 

3.2 Podpora aktivit vedoucích k rozvoji 
kompetencí a rolí v rodině a 
partnerských vztazích 

I Akce zaměřené na podporu zdravého životního stylu 
v rodinách. 

J Vzdělávání a poradenství v konkrétních tématech. 

4 SÍLA RODINY 

4.1 Podpora mezigeneračního soužití K Společné mezigenerační pobytové akce 
L Mezigenerační setkávání např. v domovech pro seniory 

4.2 Podpora rodinné soudržnosti M Literární, výtvarné a jiné soutěže, tvůrčí dílny, výstavy a 
akce komunikující téma rodiny 

N Dobrovolnictví 

5 SVOBODNÁ VOLBA 

5.1 Podpora harmonizace pracovního a 
rodinného života 

O Flexibilní formy úvazků v rámci města a jeho organizace. 
P Podpora služeb péče o děti. 

5.2 Podpora dostupnosti bydlení a 
vícegeneračního soužití 

Q Startovací byty, byty pro seniory, vícegenerační bydlení 

6 ZDROJE 

6.1 Zavedení systému zvýhodnění rodin R Rodinné pasy, rodinné vstupné, zvýhodněné jízdné 

6.2 Ekonomická podpora prorodinných 
aktivit a opatření 

S Účelové dotace a další zdroje financování 
T Výhodnější podmínky pro pořádání akcí 
 

6.3 Město přátelské rodině U Označení míst přátelských rodině (Family Friendly Places) 
V Budování přívětivého zázemí v atraktivních místech pro 

rodiny (WC, přebalovací pulty apod.) 
W Bezbariérovost budov a chodníků a akcí pro rodiny 
X Zvýšení bezpečnosti pohybu po městských komunikacích  
Y Výstavba a modernizace dětských a víceúčelových hřišť a 

komunitních center 
Z Zkvalitnění veřejného prostoru pro rodiny (např. funkční 

propojení s dotačním programem fajnOvy prostor či 
participativními rozpočty městských obvodů). 

6.4 Posílení role rodinné politiky AA Spolupráce a sdílení informací s aktéry rodinné politiky 
(odbory, obvody, příspěvkové organizace, NNO aj.).  

BB Zásobník aktivit a projektů, naplňující priority rodinné 
politiky, ve fázi záměru, přípravy či realizace 
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TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT RODINNÉ POLITIKY 

A Kontinuální sběr informací o potřebách rodin (průzkumy, ankety, interakce), jejich vyhodnocování 

a návrhy řešení. 

B Komunikace a participace (správa webu, FB, medializace, plán pro participativní aktivity atd.) s 

cílem propojit informace relevantní pro rodiny napříč celým městem. 

C Komunitní akce a aktivity, činnost komunitních a rodinných center a spolků. 

D Osvětové a vzdělávací akce, workshopy, besedy. 

E Komunitní péče o zeleň a vznik komunitních zahrad. 

F Projekty podporující udržitelnou mobilitu. 

G Akce s kreativním zaměřením. 

H Akce zaměřené na posílení identity s městem. 

I Akce zaměřené na podporu pohybu a zdravého životního stylu v rodinách. 

J Vzdělávání a poradenství v konkrétních tématech. 

K Společné mezigenerační pobytové akce. 

L Mezigenerační setkávání např. v domovech pro seniory. 

M Literární, výtvarné a jiné soutěže, tvůrčí dílny, výstavy a akce komunikující téma rodiny. 

N Dobrovolnictví. 

O Flexibilní formy úvazků v rámci města a jeho organizací. 

P Podpora služeb péče o děti. 

Q Startovací byty, byty pro seniory, vícegenerační bydlení. 

R Rodinné pasy, rodinné vstupné, zvýhodněné jízdné v MHD.  

S Účelové dotace a další zdroje financování. 

T Výhodnější podmínky pro pořádání akcí. 

U Označení míst přátelských rodině (Family Friendly Places). 

V Budování přívětivého zázemí v atraktivních místech pro rodiny.  

W Bezbariérovost budov a chodníků a akcí pro rodiny. 

X Zvýšení bezpečnosti pohybu po městských komunikacích. 

Y Výstavba a modernizace dětských a víceúčelových hřišť a komunitních center. 

Z Zkvalitnění veřejného prostoru pro rodiny. 

AA Spolupráce a sdílení informací s aktéry rodinné politiky (odbory, obvody, organizace aj.). 

BB Vytvoření zásobníku aktivit a projektů, naplňující priority rodinné politiky, ve fázi záměru, přípravy 

či realizace. 
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SCHÉMA PRIORIT RODINNÉ POLITIKY
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PRIORITA 1 KOMUNIKACE S RODINOU 

Zapojení rodin do vytváření a naplňování rodinné politiky. 

Opatření naplňující cíle koncepce 

1.1 Dialog s rodinami 

1.2 Podpora informovanosti a mediální podpora zapojování rodin 

 

Klíčoví partneři pro realizaci aktivit v rámci priority 1 

- MMO a jeho odbory (zejména kultury a volnočasových aktivit, kancelář primátora, školství a sportu, …) 

- Městské obvody (propojení informací, propagace, sdílení a dobrá praxe)  

- Příspěvkové organizace (propojení informací, vzájemná propagace a spolupráce) 

- Školy a školská zařízení, akademická sféra (propojení informací, komunikace, průzkumy) 

- Neziskové organizace, spolky, zájmová sdružení (propojení informací, dialog, sdílení, propagace, dobrá praxe)  

- Rodiny, komunity (dialog, interakce, zastoupení v pracovních skupinách, sdílení) 

 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v opatření 1.1 

- Participativní rozpočty městských obvodů (např. Zelená Porubě, Radnice pro lidi – lidé pro obvod, Společně tvoříme JIH!!!, Náš obvod) 

- Porubské desatero (MA 21 v Porubě) 

- Pocitové mapy horka / vnímání (ne)bezpečí (MMO) 

- Dotazníkový průzkum potřeb ostravských rodiny (MMO) 

- Interaktivita na sociálních sítích a zapojování účastníků na akcích (MMO) 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v opatření 1.2 

- www.fajnarodina.cz s informacemi určenými primárně pro ostravské rodiny (MMO) 

- facebook @fajnarodina (MMO) 

- www.dejmedetemrodinu.cz – informační kampaň na podporu rodin a zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči (na městské i krajské úrovni) 

- vzájemné propojování aktérů rodinné politiky na webech, sociálních sítích, akcích apod.  

- zapojení zástupců cílové skupiny (rodin) do pracovních skupin pro tvorbu rodinné politiky města (SMO) 

- Expat centrum – zapojování rodin cizinců do komunitního života (SMO) 

 

http://www.fajnarodina.cz/
http://www.dejmedetemrodinu.cz/
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Aktivity naplňující opatření Priority 1 KOMUNIKACE S RODINOU 

Opatření Očekávané výsledky Konkrétní aktivity Nositelé a jejich role 

1.1 Dialog s 
rodinami 

- Zlepšení prorodinného klimatu 
ve městě 

- Intenzivnější spolupráce napříč 
městem, lepší informovanost a 
zpětná vazba  

- Možnost adresněji reagovat 
na potřeby cílové skupiny 

 

- Průzkumy o potřebách rodin, sběr podnětů pro 
AP, rozhovory při akcích pořádaných pro 
rodiny, online interakce (ankety) 

- Průběžná evaluace potřeb rodin 
 

SMO (MMO + městské obvody) 

- Iniciace, koordinace a samotná realizace 
- Sběr informací a přenos dobré praxe 
- Vyhodnocování výstupů, návrh a implementace řešení 
 
 
 

Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní 
společnosti), spolky, školy, komunity 

- Realizace průzkumů, evaluací a aktivit 
- Sdílení informací s partnery o potřebách rodin a komunit 
-  

1.2 Podpora 
informovanosti 
a mediální 
podpora 
zapojování 
rodin 

- Lepší informovanost pro rodiny 
- Jednodušší vyhledávání 

informací o možnostech trávení 
volného času, včetně akcí pro 
rodiny spolupořádaných 
městem, jeho obvody a dalšími 
organizacemi 

- Lepší informovanost o 
možnostech dotační podpory  

- Jednodušší vyhledávání 
informací o atraktivních 
službách, které jsou 
poskytovány rodinám na 
území města Ostravy 

- Propojení rodin cizinců 
žijících v Ostravě s místními 
obyvateli 

- Komunikační strategie RP zahrnující 
propagaci značky Fajna rodina a souvisejících 
projektů, online i offline kanály (web, sociální 
sítě, propagační materiály, PR a inzertní 
kampaně, tiskové zprávy a konference, promo 
stánky, apod.) 

- Funkční informační platforma komunikující 
téma rodiny, další rozvoj www.fajnarodina.cz 

- Propojení s www.ostravainfo.cz a online 
kanály jiných relevantních aktérů 

- Průběžné doplňování databáze kontaktů na 
organizace, které mohou komunikovat 
nabídku a aktivity rodinné politiky + aktivní 
spolupráce (sdílení informací, bannerů apod.) 

- Propagace akcí pro rodiny relevantních 
partnerů na území města  

- Spolupráce s organizacemi podporujícími 
rodiny cizinců, nabídka informačních materiálů 
v jazykové mutaci, společné akce  

SMO (MMO + městské obvody) 

- Realizace kampaní a aktivit vyplývajících z komunikační 
strategie vč. administrace webu a fb fajna rodina 

- Informační propojení aktérů pro výraznější komunikaci 
tématu rodiny i značky „Fajna rodina“ 

- Informovanost občanů o aktivitách RP ve zpravodajích, na 
webech, sociálních sítích, informování médií 

- Propagační podpora realizátorů prorodinných aktivit, 
sdílení informací pro rodiny 

 
 
 
 
Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní 
společnosti), spolky, školy, komunity 

- Podpora vytváření dobré image rodinné politiky 
- Komunikační propojení, vzájemná propagace a sdílení 

informací 
- Prolinkování webů, umístění loga / odkazů na aktivity 

partnerů  
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PRIORITA 2 KOMUNITNÍ ŽIVOT 

Posílení přirozených vazeb rodin k lidem a místu, kde žijí a tráví svůj volný čas skrze podporu komunitního života. 

Opatření naplňující cíle koncepce 

2.1 Podpora neformálních (komunitních) akcí pro rodiny 

2.2 Podpora ekologických aktivit ve prospěch rodin 

Klíčoví partneři pro realizaci aktivit v rámci priority 2 

- MMO a jeho odbory (zejména odbor kultury a volnočasových aktivit, ochrany životního prostředí, školství a sportu, sociálních věcí a zdravotnictví, 

strategického rozvoje…) 

- Městské obvody (podpora aktivit, příp. jejich realizace) 

- Příspěvkové organizace (knihovny, galerie, divadla, kina, muzea, komunitní centra, ZOO, KZOJ, DKMO, CKV a další realizátoři akcí a aktivit) 

- Vzdělávací zařízení a akademická sféra (komunikace, osvěta) 

- Provozovatelé sportovní infrastruktury, sportovní kluby a spolky 

- Neziskové organizace, spolky a sdružení (Cooltour, Centrum PANT, Trojhalí Karolina, Planetárium, Dolní oblast Vítkovice, ….) 

- Rodiny a komunity 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v opatření 2.1 

- Akce města a městských obvodů - Hošťálkovická pouť, Třebovický koláč, Májová Plesná, Sdílko, letní kina, drakiády, Dny dětí, slavnosti obvodu, … 

- Akce příspěvkových organizací -  Rozmarné slavnosti řeky Ostravice (Centrum kultury a vzdělávání) 

- Akce dalších realizátorů: Zažít Ostravu jinak, Rodinný festival „Kompot“, Restaurant Day, International Food Day, Trhy, co se hledají, … 

- Přehled akcí a aktivit pro rodiny na https://www.ostravainfo.cz/cz/akce/rodina/ 

- Venčení útulkových psů pro rodiny s dětmi; setkání opatrovníků útulkových psů  

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v opatření 2.2 

- Akce: Den Země, Ukliďme Česko, Evropský týden mobility, Otevírání lesa, Den v lese, Koncerty v lese, Lesní čajovna, Sady mladých na Jihu, … 

- Projekty: Komunitní park Tržnice, Přírodní park Hrabová, Slunečná stezka Porubou 

- Sdílená kola (SMO) 

- Komunitní kompostér (Svinov) 

- Květinové záhony v osmi městských obvodech v Ostravě 

- Re-Use centrum (OZO) 

 

https://www.ostravainfo.cz/cz/akce/rodina/
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Aktivity naplňující opatření Priority 2 KOMUNITNÍ ŽIVOT 

       Opatření Očekávané výsledky Konkrétní aktivity Nositelé a jejich role 

2.1 Podpora 
neformálních 
(komunitních) 
akcí pro 
rodiny 

- Rozvoj prorodinných 
aktivit pořádaných 
skupinami obyvatel 
nebo zájmovými 
sdruženími 

- Posílení sounáležitosti  
- Rozvoj dobrovolnických 

činností 

 

- Akce, workshopy, semináře, osvětové a 
vzdělávací aktivity 

- Činnost komunitních a rodinných center a spolků, 
i svépomocných skupin 

- Akce pro rodiny realizované školami, středisky 
volného času, knihovnami podporující vznik 
komunit mimo hlavní oblast působení dané 
instituce (například víkendové/odpolední 
workshopy, výlety apod.) 

- Venčení útulkových psů pro rodiny s dětmi; 
setkání opatrovníků útulkových psů  

SMO (MMO + městské obvody) 

Finanční a nefinanční podpora realizovaných akcí a aktivit 
- Dotace 
- Výhodnější podmínky pro realizaci (např. pronájmy 

prostor, technického vybavení apod.) 
- Ověření možností zpřístupnění školních hřišť pro podporu 

komunitního života 
- Komunikace, koordinace, propagace, záštita 
- Sdílení zkušeností a dobré praxe na území SMO 
 

Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní 
společnosti) 
Komunity, spolky, školy 

Realizace akcí a aktivit, např.: 
- prorodinné aktivity vztahující se k částem roku, svátkům 

(zpívání koled v parku, pálení čarodějnic) 
- prorodinné aktivity k podpoře sousedství, rozvoji komunity 

(sousedské slavnosti, společné pečení) 
- prorodinné aktivity se sportovním zaměřením (sportovní 

odpoledne, rodinné turnaje, pěší výlety) 
- prorodinné aktivity s mezigeneračním zaměřením 

2.2 Podpora 
ekologických 
aktivit ve 
prospěch 
rodin 

 
 
 
 

- Rozvoj komunitní péče o 
veřejnou zeleň 

- Intenzivnější využívání 
udržitelné mobility 

- Posílení společenské 
odpovědnosti 

 
 
 

- Aktivity podporující ekologii (zvelebení okolí 
bydliště, veřejná prostranství, čištění řeky, starost 
o předzahrádky, společné sázení stromů).  

- Komunitní zahrady a veřejná zeleň 
- Osvětové akce, kampaně (např. propagace pěší, 

cyklo a veřejné dopravy před automobilovou) 
- Tříděný odpad a ekologické nádobí na akcích 

 

SMO (MMO + městské obvody) 

- Finanční a nefinanční podpora realizovaných akcí a aktivit 
- Participativní rozpočty 
- Iniciace aktivit, příp. i samotná realizace kampaní 
- Stanovení podmínek konání akcí s ohledem na ekologii 
- Aktivity realizované v rámci Integrovaného plánu mobility 

Ostrava  
 

Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní 
společnosti) 
Komunity, spolky, školy 

- Inspirace a náměty do zásobníku projektů 
Iniciace a realizace aktivit a projektů 
 

 

 



 

12 
 

PRIORITA 3 PREVENCE A VOLNÝ ČAS 
 
Prosperující rodina přináší prosperitu městu Ostravě. 

Opatření naplňující cíle koncepce 

3.1 Podpora a rozvoj služeb zabývajících se volnočasovými aktivitami rodin 

3.2 Podpora aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí a rolí v rodině a partnerských vztazích 

 

Klíčoví partneři pro realizaci aktivit v rámci priority 3 

- MMO a jeho odbory obvody (zejména kultury a volnočasových aktivit, sociálních věcí a zdravotnictví, ochrany životního prostředí, školství a sportu) 

- Městské obvody 

- Příspěvkové organizace – Knihovny, galerie, divadla, kina, muzea, komunitní centra, ZOO, KZOJ, DKMO, CKV a další 

- Vzdělávací zařízení (ZŠ, MŠ, SŠ, univerzity) 

- Provozovatelé sportovní infrastruktury, sportovní kluby a spolky 

- Neziskové organizace, spolky, sdružení  

 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v rámci opatření 3.1 

- Akce: Bambifest, Prvomájové políbení, Tátafest, …  

- Projekt Bezpečnější Ostrava!!! (Hřiště otevřená veřejnosti) 

 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v rámci opatření 3.2 

- Kurz efektivního rodičovství (Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s.) 

- Semináře a workshopy v rámci kampaně Dejme dětem rodinu na městské i krajské úrovni  

- SeniorPointy – poradenství a informace 

- Kurzy k prevenci ohrožení rodin a podpora svépomocných skupin rodičů (RKC Chaloupka, Obecně prospěšná společnost Dlaň životu a jiné) 

- Rodinné poradny 
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Aktivity naplňující opatření Priority 3 PREVENCE A VOLNÝ ČAS 

Opatření Očekávané výsledky Konkrétní aktivity Nositelé a jejich role 

3.1 Podpora a 
rozvoj služeb 
zabývajících 
se 
volnočasovým
i aktivitami 
rodin 

- Fungující síť organizací 
a služeb zabývajících se 
volnočasovými 
aktivitami rodin  

- Rodinám bude 
poskytnutý širší prostor 
pro smysluplné 
využívání volného času 

- Aktivity s kreativním zaměřením (např. společné 
tvořivé dílny v Ateliéru při NDM, Fajna dílna, 
Loutkové divadlo) 

- Prorodinné aktivity zaměřené na oslavy svátků, 
výročí, významných dnů (např. Mezinárodní den 
rodiny, mikulášská nadílka, Den dětí, Den matek, 
Den otců, apod.) 

- Aktivity se sportovním zaměřením (např. rodinné 
turnaje, mezigenerační soutěže, cyklovýlety) 

- Kulturně zaměřené aktivity (např. rodinné 
hudební a divadelní představení, workshopy, 
rodinné dílny v galeriích) 

- Aktivity pro zábavu (např. poutě, letní kina, 
zábavná odpoledne, dny obvodu, pohádkový les, 
posezení u táboráku) 

- Prorodinné aktivity vztahující se k částem roku 
(např. vynášení zimy, drakiády, svatojánské 
slavnosti, maškarní plesy, smažení vaječiny, 
rozlučka se školním rokem) 

- Přehled hřišť a sportovišť  
- Fajnová sousedství – mikroprojekty na podporu 

rozvoje sousedského života na sídlištích   

SMO (MMO + městské obvody) 

- Finanční a nefinanční podpora realizovaných akcí a aktivit 
(dotace, výhodnější podmínky pro realizaci, např. pronájmy 
prostor, technického vybavení apod.) 

- Komunikace, koordinace, propagace, záštita 
- Informační propojení dostupných zdrojů dat ke zmapování 

hřišť, zpracování do uživatelsky vstřícné podoby na 
www.fajnarodina.cz 

- Podpora a realizace mikroprojektů, přenos dobré praxe 
 
 

 
Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní společnosti) 
Komunity, spolky, školy 

- Realizace akcí a aktivit pro společné trávení volného času 
rodin  
 
 
 
 
 

3.2 Podpora 
aktivit 
vedoucích k 
rozvoji 
kompetencí a 
rolí v rodině a 
partnerských 
vztazích 

 

- Primární prevence 
- Rozvinutější rodičovské 

kompetence 
- Posílení vnímání 

hodnoty rodiny 

 

 

 

- Vzdělávání v konkrétních tématech (např. 
bezpečnost na sociálních sítích) 

- Rozvoj a posilování partnerských vztahů (např. 
kurzy partnerství, přednášky na vztahová témata 
pro mládež) 

- Rozvoj rodičovských kompetencí (např. kurzy 
rodičovských dovedností, plánování rodičovství, 
podpůrné skupiny) 

- Poradenství, mediace a rodinné konzultace 
- Semináře, debaty, filmová promítání, divadelní 

představení s cílem dosažení prevence před 
patologickými jevy, posílení kompetence a rolí 
rodin 

 

SMO (MMO + městské obvody) 

- Finanční a nefinanční podpora poskytovatelů služeb a 
realizátorů uvedených aktivit 

- Komunikace, koordinace 
- Realizace osvětových kampaní, seminářů, workshopů, 

výstav 
 
 

Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní společnosti) 
Komunity, spolky, školy 

- Realizace kurzů, seminářů, workshopů, výstav, přednášek 
apod. 
 

http://www.fajnarodina.cz/
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PRIORITA 4 SÍLA RODINY 
 

Ostrava je městem pro spokojený život všech generací. 

Opatření naplňující cíle koncepce 

4.1 Podpora mezigeneračního soužití 

4.2 Podpora rodinné soudržnosti 

 

Klíčoví partneři pro realizaci aktivit v rámci priority 4 

- MMO a jeho odbory (zejména sociálních věcí a zdravotnictví, kultury a volnočasových aktivit, školství a sportu, kancelář primátora, …) 

- Městské obvody 

- Příspěvkové organizace  

- Vzdělávací zařízení a akademická sféra 

- Provozovatelé sportovní infrastruktury, sportovní kluby a spolky 

- Neziskové organizace, zájmová sdružení a spolky 

 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v rámci opatření 4.1 

- Mezigenerační setkávání v domovech pro seniory (ADRA, o. p. s.) 

- Hodinový vnuk/vnučka (spolek Počteníčko) 

- Pobytové mezigenerační akce (BVÚ – centrum pro volný čas, z.s.) 

- Ozdravné pobyty realizované školami nebo městskými obvody pro děti a jejich rodiče či rodinné příslušníky (SMO) 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v rámci opatření 4.2 

- Projekt Dny Fajne rodiny (SMO)  

- Výstava Svoji, upozorňující na význam vztahů v životě člověka (Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.) 

- Akce: Rodina v centru, Tátafest (Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, z.s.), Prvomájové políbení (Loděnice pod hradem) 

- Výtvarná soutěž „Moje rodina…“ (Balónek, z.s.) 

- Fajna dílna 
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Aktivity naplňující opatření Priority 4 SÍLA RODINY 

Opatření Očekávané výsledky Konkrétní aktivity Nositelé a jejich role 

4.1 Podpora 
mezigenera
čního soužití 

 
 
 

- Aktivizace veřejnosti 
- Větší mezigenerační 

solidarita 

- Jednorázové aktivity k propojení generací 
(mezigenerační zápolení, soutěže rodinné 
týmů) 

- Mezigenerační setkávání např. v domovech pro 
seniory (Čtecí babičky, Hodinový vnuk/vnučka) 

- Společné mezigenerační pobytové akce dětí 
s rodiči/ prarodiči (tábory, víkendy)  

- Akce a aktivity propojující generace (společné 
tvoření v domovech pro seniory, projektové dny 
na školách, mezigenerační dílny, svépomocné 
skupiny) 

- Dobrovolnictví 

SMO (MMO + městské obvody) 

- Finanční a nefinanční podpora subjektů zabývajících se 
rozvojem mezigeneračního soužití (dotace, výhodnější 
pronájmy apod.) 

- Osvěta, koordinace, propagace 
 

 
Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní společnosti) 
Komunity, spolky, školy 

- Realizace uvedených akcí a aktivit 
- Propagace RP (příjemci dotací) 

 

4.2 Podpora 
rodinné 
soudržnosti 

- Silnější prorodinné klima ve 
městě a vnímání hodnoty 
rodiny pro společnost  

- Větší soudržnost rodiny  
- Rodiny se mohou rozvíjet ve 

svém přirozeném prostředí  
- Ostrava je dobrým místem 

pro život rodin 

 

- Realizace a propagace prorodinných aktivit a 
akcí v návaznosti na Mezinárodní den rodiny 

- Aktivní prezentace rodinné politiky města na 
akcích napříč městem 

- Tematické výstavy, soutěže a interaktivní 
aktivity komunikující téma rodiny a důležitost 
mezigeneračních vazeb  

 

SMO (MMO + městské obvody) 

- Finanční a nefinanční podpora poskytovatelů služeb a 
realizátorů uvedených aktivit 

- Realizace osvětových kampaní, seminářů, workshopů, 
výstav 

- Realizace projektu Dny Fajne rodiny, vč. prezentace RP 
- Propagace   

 
 

Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní společnosti) 
Komunity, spolky, školy 

- Realizace samotných akcí komunikujících téma rodiny 
- Možnost zapojení se do projektu Dny Fajne rodiny 
- Vzájemná propagace v návaznosti na Mezinárodní den 

rodiny 
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PRIORITA 5 SVOBODNÁ VOLBA 

Město Ostrava chce dát rodinám prostor volit z pestré palety možností zdravého rodinného života ku prospěchu rozvoje občanské společnosti města. 

Opatření naplňující cíle koncepce 

5.1 Podpora harmonizace pracovního a rodinného života 

5.2 Podpora dostupnosti bydlení, vč. vícegeneračního soužití  
 

Klíčoví partneři pro realizaci aktivit v rámci priority 5 

- MMO a jeho odbory (zejména platový a personální, majetkový, kultury a volnočasových aktivit, sociálních věcí a zdravotnictví, školství a sportu, …) 

- Městské obvody 

- Příspěvkové organizace  

- Vzdělávací zařízení a akademická sféra 

- Provozovatelé sportovní infrastruktury, sportovní kluby a spolky 

- Neziskové organizace, spolky 

 

 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v rámci opatření 5.1 

- Magistrátní školka (MMO) 

- Flexibilní pracovní úvazky (možnost práce na zkrácený úvazek, pružná pracovní doba, „home working“) 

 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v rámci opatření 5.2 

- Integrace aspektů rodinné politiky v Koncepci bydlení Statutárního města Ostravy (MMO) 

- Kulaté stoly na související témata (např. vícepočetné domácnosti) realizované v rámci koncepce sociálního bydlení (MMO - OSVZ) 
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Aktivity naplňující opatření Priority 5 SVOBODNÁ VOLBA 

Opatření Očekávané výsledky Konkrétní aktivity Nositelé a jejich role 

5.1 Podpora 
harmonizace 
pracovního a 
rodinného 
života 

- Větší flexibilita při slaďování 
práce a rodiny u 
zaměstnanců s malými 
dětmi nebo pečujícími o své 
blízké  

- Dostupnost služeb pro 
zajištění péče a nabídka 
flexibilních forem práce 
může ovlivnit rozhodování 
rodin o stěhování 

- Posílení společenské 
odpovědnosti SMO i 
jednotlivých organizací 

 

- Flexibilní formy pracovních úvazků a 
homeworking u zaměstnanců MMO, MOb a 
příspěvkových organizací. 

- Podpora zařízení pro děti předškolního a 
školního věku s flexibilním provozem (firemní 
školky, dětské skupiny/jesličky) 

- Soulad provozu školních družin, školních 
klubů, dětských skupin/jesliček s potřebami 
rodin (prázdninový provoz, provozní doba) 

- Podpora svépomocných skupin péče o děti 
nebo seniory (např. převoz dětí za zájmovými 
aktivitami a do škol)  

- Pobytové a příměstské tábory 
- Projekty pro podporu zdravého životního stylu 

(např. Zdravá strava do škol) 
- Workshopy se zaměstnavateli, příklady dobré 

praxe 
- Ocenění zaměstnavatelů (např. soutěž 

„Společnost přátelská rodině“) 

SMO (MMO + městské obvody) 

- Realizace funkčních opatření umožňujících zaměstnancům 
slaďování práce a rodiny 

- Provoz firemní školky 
- Osvěta a motivace, sdílení dobré praxe, komunikace 
- Provoz školních klubů nebo družin o prázdninách 
 

 
Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní společnosti) 
Komunity, spolky, školy 

- Iniciace a realizace projektů a aktivit 
- Náměty a inspirace do zásobníku projektů 
- Provoz zařízení umožňujících slaďování (firemní školky a 

dětské skupiny)  
- Realizace letních pobytových akcí, příměstské tábory apod. 

 

5.2 Podpora 
dostupnosti 
bydlení, vč. 
vícegeneračníh
o soužití 

- Větší dostupnost bydlení 
pro rodiny v různých 
stádiích životního cyklu 
(startovací byty, byty pro 
seniory, vícegenerační 
bydlení, více početné rodiny 
apod.)  

- Menší odliv obyvatelstva, 
zejména mladých rodin, 
příp. jejich přilákání odjinud 

- Integrace aspektů rodinné politiky do nové 
koncepce bydlení SMO  

- Nastavení podmínek (příp. i pobídek 
investorům) při výstavbě nových bytů, které 
budou zohledňovat potřeby rodin  

- Aktivní spolupráce s majiteli bytů (např. 
Heimstaden) pro zvýšení jejich motivace pro 
nabídku např. startovacích bytů 

 
 

SMO (MMO + městské obvody) 

- Návrh opatření a jejich realizace  
 
 
 
 

Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní společnosti) 
Komunity, spolky, školy 
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PRIORITA 6 ZDROJE 

Město Ostrava chce vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj rodinného života v ekonomické, technické a bezpečnostní oblasti 

Opatření naplňující cíle koncepce 

6.1 Zavedení systému zvýhodnění rodin 

6.2 Ekonomická podpora rodinných aktivit a opatření 

6.3 Město přátelské rodině 

6.4 Posílení role rodinné politiky 

Klíčoví partneři pro realizaci aktivit v rámci priority 6: 

- MMO a jeho odbory (zejména strategického rozvoje, dopravy, investiční, vnitřních věcí, hospodářské správy, kultury a volnočasových aktivit, sociálních 

věcí a zdravotnictví, školství a sportu, ochrany životního prostředí, …) 

- Městské obvody 

- Příspěvkové organizace, zejména MAPPA 

- Neziskové organizace, zájmová sdružení, spolky 

 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v rámci opatření 6.1 

- Ostrava card (Ostravský informační servis) 

- Projekt www.rodinnepasy.cz (Krajský úřad) 

- Projekt Senior taxi (zapojené MOb) 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v rámci opatření 6.2 

- Dotační programy: Rodinná politika, Volný čas, Fajnovy prostor (MMO) 

- Participativní rozpočty městských obvodů umožňující např. úpravy vnitrobloků pro podporu komunitního života 

- Účelové dotace městských obvodů 

Příklady konkrétních aktivit na území města Ostravy v souladu s Koncepcí rodinné politiky v rámci opatření 6.3 

- Projekt Místa přátelská rodině (MMO) 

- Komunitní centrum Všichni spolu (Poruba) 

- Integrovaný plán mobility Ostrava (SMO) 

http://www.rodinnepasy.cz/
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Aktivity naplňující opatření Prioritě 6 ZDROJE 

Opatření Očekávané výsledky Příklady konkrétních aktivit Nositelé a jejich role 

6.1 Zavedení 
systému 
zvýhodnění 
rodin 

- Systém umožňující 
ostravským rodinám úspory 
např. při využívání veřejných 
služeb, při kulturních, 
sportovních a jiných 
volnočasových aktivitách 

- Přehled zvýhodnění a úspor pro rodiny 
- Vstupy zdarma (např. vybrané dny v 

příspěvkových organizacích apod.) 
- Rodinné (městské) pasy (karta, aplikace), 

případně připojení se k existujícímu řešení 
- Senior taxi 

 

SMO (MMO + městské obvody) 

- Mapování stavu, prověření možností (studie, srovnávací 
analýzy v rámci ČR / EU) 

- Např. rodinné vstupné, skupinové jízdné v MHD, rodinné pasy. 
- Projednání dalších možností s organizacemi (primárně 

městskými), provozovateli sportovních hal, kluby apod.  
 

Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní společnosti) 
Komunity, spolky, školy 

- Propojení a participace na realizaci 
 

6.2 Ekonomická 
podpora 
prorodinných 
aktivit a 
opatření 

- Příznivější podmínky pro život 
rodin 

- Spolupráce při komunikaci, 
participaci a dialogu s 
rodinami s cílem řešit aktuální 
potřeby rodin na území 
města. 

- Dotační program Rodinná politika 
- Další dotační programy MMO (FajnOVy 

prostor, Volný čas, …) 
- Účelové dotace městských obvodů 
- Externí zdroje financování  
- Participativní rozpočty městských obvodů 
- Jiné dotace nepřímo podporující rodinnou 

politiku (např. dotační program pro 
ekologickou výchovu rodin s dětmi) 

 

 

SMO (MMO + městské obvody) 

- Dotační politika (nastavení podmínek dotačních titulů pro 
podporu prorodinných aktivit ve městě, a jejich aktualizace tak, 
aby odpovídaly prioritám města v oblasti RP) 

- Bodové zvýhodnění žádostí z jiných dotačních titulů s 
hmatatelnými dopady v prospěch rodin 

- Ověření možností externího financování (projekty prorodinného 
zaměření) i potřebné absorpční kapacity 

 
Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní společnosti) 
Komunity, spolky, školy 

- Participace při nadefinování potřeb pro účely ověření absorpční 
kapacity 

6.3 Město přátelské 
rodině  

- Vstřícné a příznivé prostředí, 
technické a provozní 
podmínky usnadňující život 
rodinám ve městě. 

- Kvalitnější veřejný prostor pro 
rodiny (aby měly další důvod, 
proč zůstat ve městě a chtít 
v něm žít) 

- Zvýšení přívětivosti města 
k rodinám i v místech, 
budovách a v prostoru, které 
není přímo ve vlastnictví nebo 
správě statutárního města 

 

- Budování přívětivého zázemí v atraktivních 
místech pro rodiny (WC, přebalovací pulty 
apod.) 

- Bezbariérovost budov a chodníků a akcí pro 
rodiny 

- Zvýšení bezpečnosti pohybu po městských 
komunikacích (přechody, chodníky, příčné 
prahy, výstražné systémy, dozory, interval 
semaforu na přechodu pro chodce apod.) 

- Výstavba a modernizace dětských a 
víceúčelových hřišť 

- Budování komunitních center 
- Propojení s dotačním programem FajnOVy 

prostor či participativními rozpočty 
městských obvodů. 

- Vytipování a označení míst přátelských 

SMO (MMO + městské obvody) 

- Participativní rozpočty. 
- Investiční aktivity a správa majetku města. 
- Realizace aktivit v rámci Integrovaného plánu mobility Ostrava 
- Zpřístupnění dalších školních hřišť pro veřejnost  
- Zařazení potřebných finančních zdrojů do rozpočtů 
- Projekty dalších veřejných, soukromých investorů, podnikatelů 

a developerů do veřejného prostoru. 
- Rozšíření konceptu „family friendly“ 
- Komunikace, propagace 

 
 
Organizace (příspěvkové, neziskové, obchodní společnosti) 
Komunity, spolky, školy 

- Iniciace a realizace aktivit a projektů 
- Inspirace a náměty do zásobníku projektů 
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rodině nálepkou za účelem motivace 
provozoven k vytváření prostředí vstřícného 
k rodině 

- Passport prostorových bariér a 
bezbariérových budov a chodníků s 
vysokou frekvencí výskytu rodin - „Mapa 
bezbariérovosti“ 

- Participativní rozpočty 
- Nastavení podmínek pro investiční aktivity 

města i projekty dalších podnikatelů a 
developerů ve veřejném prostoru 

- Úřad přívětivý rodinám (dětské koutky 
v budovách úřadů SMO, kojící koutky, WC 
s přebalovacími pulty, možnost přemístění 
seniorů z parkovišť před úřadem do čekárny 
na invalidním vozíčku v majetku města, 
klimatizované čekárny) 

- Budování veřejných SMART WC 
s přebalovacími pulty. 

 

6.4 Posílení role 
rodinné politiky 

- Rodinná politika má v rámci 
stávajících struktur SMO 
jasnou pozici 

- Funkční mezioborové 
propojení (kompetence a 
odpovědnosti při naplňování 
priorit RP na jednotlivých 
odborech) 

- Městské obvody vnímají svou 
nezastupitelnou roli v oblasti 
rodinné politiky města   

 

- Funkční propojení a pravidelná spolupráce 
s aktéry RP (odbory MMO, městské obvody 
a organizace, NNO, spolky a komunity)  

- Pravidelná činnost pracovních skupin, 
projednávání AP na komisích a dalších 
relevantních platformách (krajských, 
ministerských apod.) 

- Vzájemné sdílení informací s aktéry RP a 
přenos dobré praxe  

- Zásobník projektů a aktivit RP  
- Spolupráce při prosazování priorit koncepce 

RP a aktivit v AP na jednáních na úrovni 
vedení města 

- Participace na klíčových jednáních a 
propojení při tvorbě strategických plánů 
města dotýkajících se rodin 

- Posílení personálních kapacit 

- Spolupráce a sdílení informací s aktéry rodinné politiky (odbory, 
obvody, příspěvkové organizace, NNO, komise pro rodinu a 
volný čas a další.)  

- Návrhy a inspirace do zásobníků projektů a aktivit 
- Zapojení do procesu návrhů a připomínkování aktuálních 

akčních plánů 
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Seznam zkratek 

AP  akční plán 

MAPPA  Městský ateliér prostorového plánování a architektury 

MMO  magistrát města Ostravy 

MOb   městské obvody 

NNO   nestátní neziskové organizace 

KP   kancelář primátora  

KVA   odbor kultury a volnočasových aktivit  

MOb   městské obvody  

NNO   nestátní neziskové organizace  

OD  odbor dopravy 

OI   odbor investiční  

OM   odbor majetkový  

OŽP   odbor ochrany životního prostředí  

OŠAS  odbor školství a sportu 

OSR   odbor strategického rozvoje  

PaP   odbor personální a platový  

PS   pracovní skupina 

RP   rodinná politika 

SMO   statutární město Ostrava 

 


