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C2.2.3 Podpora rodinOpatření

Typické aktivity • Tvorba pozice koordinátora rodinné politiky na úrovni Statutárního města Karlovy Vary

• Tvorba a naplňování koncepce rodinné politiky na úrovni Statutárního města Karlovy Vary, 

osvětově-informační činnost o aktivitách města v oblasti rodinné politiky

• Ustanovení mezioborové pracovní skupiny pro koordinaci aktivit k systémovému řešení 

rodinné politiky a k implementaci koncepce rodinné politiky města

• Participace na přípravě rozvojových dokumentů v oblasti podpory rodinné politiky 

Karlových Varů – zajištění vlastních kvalitních projektů a záměrů pro dostupné dotační 

a finanční nástroje v této oblasti

• Setkávání rodičů a pečujících osob a sdílení zkušeností, podpůrné zájmové skupiny 

(například nemoci dětí atd.)

• Nabídka hlídání dětí na dočasnou dobu

• Organizování kurzů, poradenství a informace pro rodiče na jednom místě (měkké doved-

nosti, jazyky, finanční gramotnost, občanská gramotnost, vyřizování různých záležitostí 

na úřadech a institucích, krizové situace, péče o děti)

• Podpora pozvolného návratu rodičů z rodičovské dovolené do pracovního procesu

• Pomoc při sladění časových možností při zajištění péče o dítě vs. např. práce ve směnném 

provozu, pokrytí péče o dítě v době, kdy péči nezajišťují školská zařízení

• Marketingová kampaň města/kraje v oblasti rodinné politiky, publicita příkladů dobré praxe

• Pořádání kampaní zvyšujících povědomí o zdravém životním stylu

• Umožnění aktivním rodičům podílet se na tvorbě rodinné politiky kraje (např. prostřednic-

tvím členství v pracovních skupinách)

• Zřízení centrálního informačního a poradenského bodu (místo/portál) o službách potřeb-

ných pro běžné fungování rodiny, informace z oblasti péče o děti a z dalších oblastí, 

které denně rodina potřebuje pro bezproblémový chod včetně možnosti krizové intervence

• Inovativní odlehčovací služby rodičům (např. krátkodobé hlídání, doprava do kroužků, 

pomoc při péči o nemocné členy rodiny, o seniory a umírající) a podpora jiným institucím, 

které tyto služby nabízejí

• Prevence a potírání genderově podmíněného (např. domácího) násilí

• Zajištění publicity příkladům dobré praxe v oblasti rodinné politiky

 + sociální přívětivost, mezigenerační solidarita a soudržnost rodin 

 + sociální jistota dotčených skupin

 + lepší kvalita života 

 + pozitivní vliv na image města 

 + dostupnost a pestrost služeb pro funkční rodiny, popř. pro rodiny v dočasné krizi (psycho-

logická péče, finanční gramotnost, služby při sladění rodinného a pracovního života, 

poradny pro děti a rodiče) 

 + propojení a komunikace všech aktérů sociálního systému (zaměstnavatelé, nevládní nezis-

kové organizace, občanská veřejnost, odborná veřejnost, veřejná správa, regionální insti-

tuce atd.) 

 + kvalitní a dostupné služby jako klíčový motivátor pro příchod nových obyvatel

 + zvýšení povědomí hodnoty rodiny 

1/4

Očekávané přínosy
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 + zvýšení sounáležitosti občanů 

 + možnost sledování a analýzy trendů – celonárodní, evropský, globální vývoj 

 + schopnost včasné diagnostiky rizikových a negativních trendů

 – finanční náklady 

 – sociální služby nejsou atraktivním povoláním (nízké mzdy, značná psychická i fyzická 

náročnost)

 – zákonná omezení 

 – nízká ochota občanů se zapojit na dobrovolné bázi 

 – složité a nestabilní financování těchto služeb 

 – neexistující podmínky a koncepce cílené na práci s talenty 

 – neexistující/nefunkční analytická infrastruktura, která by shromažďovala informace, 

vyhodnocovala je a vytvářela z nich doporučení a plány 

 – genderové stereotypy 

• Stabilizace a rozšíření stávajících sociálních služeb, vznik a rozšíření služeb pro funkční 

rodiny, popř. pro rodiny v dočasné krizi

• Soulad rodinného a pracovního života

• Podpora zaměstnavatelů, osvěta a motivace ke krokům směřujícím ke sladění rodinného 

a pracovního života

• Tvorba bytového fondu startovacích bytů ve vlastnictví veřejné správy 

• Podpora neziskových organizací zaměřených na služby pro funkční rodiny 

• Tvorba koncepce pro identifikaci, práci a podporu talentů

• Sledování trendů „Společnost 4.0“ – zjišťování možností jejich uplatňování např. u za-

městnavatelů a jejich využívání jako prevence proti dalším sociálně negativním jevům 

• Spolupráce s institucemi poskytujícími analytické, výzkumné a strategické informace 

a inovativní řešení (univerzity, výzkumné ústavy, Akademie věd, think-tanky), které lze 

aplikovat do souvislostí místního prostředí tak, aby město mohlo predikovat možné scé-

náře a navrhnout pro ně řešení a případné krizové plány

• Úzká provázanost s ostatními oblastmi strategie (bytová politika, pracovní trh a podniká-

ní, vzdělávání atd., nabídka města a regionu potencionálním obyvatelům) 

C2.2.3 Podpora rodinOpatření
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Možné překážky

Nutné podmínky

Očekávané přínosy
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor sociálních věcí  

 – odbor strategií a dotací 

Karlovarský kraj

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje

 – odbor sociálních věcí  rozvoje

Úřad práce Karlovy Vary 

Česká správa sociálního zabezpečení 

Vládní agentura pro sociální 

začleňování  

Nestátní neziskové organizace 

zaměřené na práci s rodinami 

Privátní poskytovatelé služeb 

péče o děti 

Vzdělávací a poradenské instituce 

Ostatní odborníci v oblasti RP 

(akademická, vědecká a výzkumná 

sféra a další subjekty) 

Zaměstnavatelé 
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Cílové skupiny

• Rodiče s dětmi předškolního nebo školního 

věku 

• Osoby vracející se na trh práce po návratu 

z mateřské/rodičovské dovolené 

• Zaměstnanci se specifickými potřebami 

C2.2.3 Podpora rodin
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Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

B1.1 Urbanismus a architektura

B2.1 Veřejná doprava

B2.2 Doprava a veřejný prostor

C2.1 Sociální záchranná síť

C3.1 Škola a komunita

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary 2019–2023

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017–2023

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 

Koncepce rodinné politiky Karlovarského kraje

Strategický rámec Česká republika 2030

Koncepce rodinné politiky 2017 

Zpráva o rodině 2017 
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

C2.2.3 Podpora rodin

Naplnění hodnot


