
Rodinná  
politika  
v Ostravě



vize
Ostravě záleží na tom, aby rodiny, které zde žijí,  
cítily, že jsou tady doma, že je město podporuje  
a váží si jich. Snaží se o vytvoření podmínek  
a prostředí příznivého pro rodiny, ve kterém mohou  
naplňovat své potřeby, rozvíjet se a prosperovat.

„Rodina má v Ostravě  
přirozený a rozmanitý prostor  
pro rozvoj svého života a je  
základem prosperity města.“
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S touto myšlenkou vznikla  
i samotná koncepce rodinné  
politiky, která má lidem v Ostravě  
přiblížit plány města k zajištění  
spokojeného života rodin.

Koncepce zastřešuje prorodinné  
aktivity na území města, formuje  
podmínky pro jejich realizaci a další  
rozvoj. Vytváří prostor pro posílení  
dialogu mezi městem a rodinami,  
vyzývá je ke spolupráci. Ukazuje, jak  
jsou rodiny pro město důležité a že  
jsou jeho nenahraditelnou součástí.

Město pro rodinu.  
Naplněný život  
všech generací.

Koncepce  
rodinné politiky

Proč koncepce?

Rodinná politika se snaží zastavit  
odliv obyvatelstva a působit  
na nepříznivý demografický vývoj  
– koncepčně, prostřednictvím opatření  
a aktivit, které prostupují jednotlivé 
oblasti života rodin. 
 
Proč FAJNA RODINA?
Protože každá rodina v Ostravě 
si zaslouží pozornost, podporu  
a respekt, aby se mohla rozvíjet  
a naplňovat své přirozené poslání.
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Komunikace Komunitní 
život

Svobodná 
volba

Prevence 
a volný čas

Zdroje

Priority

Síla rodiny
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Jakými nástroji?

• Dialog s rodinami 
• Podpora informovanosti  

o rodinné politice města  
a mediální podpora rodinného  
života včetně mezigeneračního

Jak konkrétně?

• Oslovování rodin při veřejných  
akcích, jejích aktivní zapojení do dění, 
online ankety a interakce na sociálních 
sítích, propojení informací napříč  
celým městem

• www.fajnarodina.cz - tematické  
internetové prostředí pro rodiny 

Příklady aktivit:

•  Web, facebook @fajnarodina 
(každodenní tipy na akce 
pro rodiny, informace o projektech)

• Participativní rozpočty městských  
obvodů (Zelená Porubě, Radnice  
pro lidi-lidé pro obvod, Společně 
tvoříme Jih)

Prioritou města je zjednodušit rodinám  
vyhledávání informací o prorodinných  
aktivitách ve městě, předávat informace 
formou srozumitelnou všem generacím,  
zapojit rodiny do dialogu, naslouchat  
jejich potřebám a usnadnit jim  
komunikaci s institucemi města.

Komunikace
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Jakými nástroji?

• Podpora neformálních  
akcí pro rodiny 

• Podpora ekologických  
aktivit ve prospěch rodin 

Jak konkrétně?

• Finanční i nefinanční podpora  
nejrůznějších aktivit pro rodiny 
pořádaných skupinami obyvatel  
nebo zájmovými sdruženími 

• Podpora dobrovolnických činností

Příklady aktivit:

• Naučné stezky na poznávání  
dřevin (Bělský les, Poruba  
– Březí)

• Sady mladých v Ostravě Jihu  
– sázení nových stromků  
na počest narození dětí

• Prorodinné akce s ekologickým 
zaměřením, např.: 
Otevírání lesa, Den v lese,  
Koncerty v lese, Lesní čajovna

• Komunitní akce a aktivity  
typu Sousedské slavnosti,  
Zažít Ostravu jinak, Ukliďme Česko,  
Komunitní park Tržnice

Ostrava chápe komunitní život jako
prostředek k posílení přirozených  
vazeb rodin k místu, kde žijí a tráví  
svůj volný čas. Snaží se vytvořit  
podmínky, které by rodinám umožnily  
využívat veřejný prostor k neformálnímu 
přirozenému setkávání a posílení  
sousedských vztahů.

Komunitní  
život



8 9

Jakými nástroji?

• Podpora a rozvoj služeb zabývajících  
se volnočasovými aktivitami rodin 

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

Příklady aktivit:

• Rodinné poradny, semináře,  
manželská setkání, mediace,  
workshopy a aktivity zaměřené  
na rozvoj a posilování partnerských  
vztahů, rodičovských kompetencí  
apod.

• Prorodinné aktivity s kreativním,  
sportovním či kulturním zaměřením, 
probíhající s podporu města  
v rámci spolků, komunitních center, 
neziskových organizací apod.

Cílem této priority je  
podpořit rodiče v jejich  
kompetencích a rolích. 
 
Zároveň také poskytnout  
rodinám prostor pro smysluplné  
využívání volného času.

Prevence  
a volný čas
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Jakými nástroji?

• Podpora mezigeneračního soužití
• Podpora rodinné soudržnosti 

Příklady aktivit:

• Akce k propojení generací (Babičko, 
dědečku vyprávěj, Prarodiče čtou dětem, 
Adoptivní vnuk, Adoptivní babička) 

• Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi, tematické 
akce (např. Den otců apod.)

• Tematické výstavy, soutěže, a akce  
podporující vnímání hodnoty rodiny

Smyslem je podpořit život rodiny  
v jejím přirozeném prostředí, zlepšit  
mezigenerační soudržnost, posílit  
rodinné vazby i vazby k městu Ostravě,  
jakožto dobrému místu pro život.

Síla rodiny
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Jakými nástroji?

• Podpora harmonizace pracovního  
a rodinného života u zaměstnavatelů 
zřizovaných městem i u dalších 

• Podpora vícegeneračního soužití  
 

Příklady aktivit:

• Podpora zařízení pro děti  
předškolního a školního věku  
s flexibilním provozem, podpora  
svépomocných skupin péče  
o děti nebo seniory 

• Podpora slaďování rodinného  
a pracovního života u zaměstnavatelů

Ostrava chce vytvářet podmínky  
pro svobodnou volbu místa pro život  
rodin na svém území, volbu velikosti  
rodiny, včetně možnosti vícegeneračního 
soužití, způsobu péče o děti a jejich  
vzdělávání, a také podporovat  
možnosti sladění profesního života  
rodičů a potřeb rodiny.

Svobodná 
volba
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Jakými nástroji?

• Zavedení systému zvýhodnění rodin 
• Ekonomická podpora prorodinných 

aktivit a opatření 
• Město přátelské rodině 

Příklady aktivit:

• Zvýhodněné rodinné vstupné  
v zařízeních města a na akce  
pořádané městem 

• Účelové dotace z prostředků města 
• Zjednodušení komunikace mezi  

úřady a rodinami a při vyřizování  
záležitostí na úřadech, úpravy  
provozních dob městských zařízení, 
zázemí pro rodiny (WC, přístup  
k pitné vodě, přebalovací  
a odpočinkové koutky apod.).

  
Smyslem této priority je zvýšit  
dostupnost veřejných institucí a služeb, 
usnadnit a zjednodušit rodinám život  
ve městě, vytvořit zdroje pro realizaci  
prorodinných aktivit.

Zdroje
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Příklady projektů, které se  
již ve městě realizují

FajnOVY prostor

dotační program pro  

projekty občanů ke zvelebování  

veřejného prostranství

Komunitní centrum 
Všichni spolu

bezbariérové místo v Porubě  

pro realizaci širokého spektra  

vzdělávacích, sociálních  

a volnočasových aktivit

Sportovní areál  
U Cementárny

realizace veřejně přístupného  

sportovně rekreačního zařízení  

se zázemím a vlastní správou,  

určeného pro laický sport i širokou  

sportovní veřejnost

ČistáOVA

aplikace pro hlášení  

závad a nedostatků  

ve veřejném prostoru

Bezpečnější 
Ostrava!!!

projekt pro posílení pocitu  

bezpečí občanů a zvýšení  

informovanosti o možnostech  

ochrany před trestnou činností

Revitalizace nábřeží 
řeky Ostravice

vybudování odpočinkové  

zóny v centru města pro  

volnočasové využití  

širokou veřejností
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Bazaly – tréninkové 
centrum pro mládež

proměna bývalého fotbalového 

stadionu v tréninkové centrum 

Klubové akademie Ostravy

Hřiště otevřená 
veřejnosti

zpřístupnění víceúčelových hřišť 

a sportovišť o víkendech, svátcích 

a prázdninách, s možností využití  

bezplatných půjčoven  

sportovních pomůcek

Bezpečnější 
Ostrava!!!

projekt pro posílení pocitu  

bezpečí občanů a zvýšení  

informovanosti o možnostech  

ochrany před trestnou činností

zdraváOVA
 

oficiální web města Ostravy  

k životnímu prostředí s přehledem  

aktualit o ovzduší, odpadech,  

ekologické dopravě ve městě apod.  

(www.zdravaova.cz)

Místa přátelská  
rodině

projekt mapující místa, zařízení 

a provozovny v Ostravě, která  

jsou svým přístupem a vybavením  

vstřícné k rodinám s dětmi

Fajna dílna
 

veřejná řemeslná dílna pro realizaci  

vlastních projektů, rozvíjení manuální  

zručnosti, podporu tradičních  

řemesel a sdílení dovedností  

mezi generacemi

Bikesharing Ostrava 
Cyklotrasy, cyklostezky

podpora sdílené formy dopravy  

a ekologie ve městě, rozvoj  

cyklistické infrastruktury 

Revitalizace nábřeží 
řeky Ostravice

vybudování odpočinkové  

zóny v centru města pro  

volnočasové využití  

širokou veřejností



Buďte součástí  
ostravské  
FAJNE  
RODINY!





www.fajnarodina.cz

fajnarodina@ostrava.cz
fajnarodina

fajnOVA


