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Koncepce rodinné politiky Města Český Krumlov 2021+ 
 

Vize, priority, cíle a cílové skupiny rodinné politiky města Český Krumlov 
Vize 
Český Krumlov je městem, kde má smysl žít.  
 
Město Český Krumlov usiluje o to, aby místní rodiny byly hrdé na to, kde žijí, uvědomovaly si hodnoty 
sama sebe a svého města, chránily je a udržitelně rozvíjely. Aby cítily, že si jich město váží, že jim 
s respektem naslouchá, že jejich potřeby zohledňuje ve svých činnostech a aktivitách. Aby věděly, 
že jsou součástí místní komunity a že jsou spoluzodpovědné za její budoucnost.  
 
Globálním cílem rodinné politiky města Český Krumlov je: 

1. Vytvářet podmínky pro fungování rodin. 

2. Posilovat vědomí rodinných hodnot. 

3. Utvářet a rozvíjet prorodinné klima ve městě. 

4. Posilovat hrdost místních rodin na to, kde žijí, pocit sounáležitosti s místní komunitou a 

povzbuzovat je k občanské angažovanosti i v realizaci místní rodinné politiky. 

Priority a jejich specifické cíle  

Priorita 1. Služby pro rodiny 
SC1: Usnadňovat plnění základních funkcí rodiny. Vytvářet a rozvíjet stabilní síť institucionálních i 
neinstitucionálních služeb pro rodiny.  
 
Priorita 2. Komunitní život a dobrovolnictví 
SC2: Podněcovat, posilovat a rozvíjet u místních obyvatel pocit sounáležitosti s místní komunitou a 
soudržnosti s místem, kde žijí.  
 
Priorita 3. Komunikace s rodinami 
SC3: Zlepšovat spolupráci s rodinami a rozvíjet prorodinné klima ve městě prostřednictvím rozvoje 
možností komunikace a vzájemného informování. 
 
Priorita 4. Harmonizace osobního, rodinného a profesního života 
SC4: Umožňovat slaďování osobního, rodinného a profesního života při zachování principu 
svobodné volby vlastní životní strategie.  
 
Priorita 5. Přímá podpora rodin 
SC5: Vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj rodinného života ve městě.  
 
Priorita 6. Městský prostor přátelský k rodinám 
SC6: Vytvářet a rozvíjet materiálně-technické podmínky, dostupnou a bezpečnou infrastrukturu a 
veřejný prostor pro rodiny ve všech životních fázích, který bude bezpečný, prostupný a inkluzivní. 
 
Priorita 7. Hledání inspirace, vzorů a metodického vedení 
SC7: Nastartovat a rozvíjet rodinnou politiku města prostřednictvím sdílení inspirativních podnětů od 
lidí, obcí, organizací různého druhu, kteří a které mají zkušenosti a zaznamenali v dané oblasti 
úspěchy. 
 
Priorita 8. Institucionální, personální, koncepční a finanční zabezpečení rodinné politiky 
SC8: Zabezpečovat průřezovou rodinnou politiku města, iniciovat, podporovat a rozvíjet spolupráci 
aktérů rodinné politiky (mj. odborných subjektů) včetně participace rodin. 

http://www.ckrumlov.cz/
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Cílové skupiny Koncepce rodinné politiky města Český Krumlov 2021+ 
1) osoby a rodiny ve všech životních fázích (např. rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/ 

rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, mladá generace (mládež), osoby v 
produktivním věku, senioři, pečující osoby), 

2) komunity, 
3) neformální skupiny, 
4) zaměstnanci,  
5) zaměstnavatelé/OSVČ, 
6) a další aktéři rodinné politiky na území města Český Krumlov. 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST 

1.1 Priorita 1. Služby pro rodiny 
SC1: Usnadňovat plnění základních funkcí rodiny. Vytvářet a rozvíjet stabilní síť institucionálních i 
neinstitucionálních služeb pro rodiny.  
 
Zdůvodnění/cíl:  
Přispět ke stabilitě a autonomii rodin formou podpory rozvoje rodičovských, partnerských a 
mezigeneračních kompetencí. Důraz bude kladen na aktivity a činnosti vedoucí k předcházení a 
minimalizaci obtížných či nepříznivých situací v životě fungující rodiny a tvorbu prorodinného klimatu 
ve městě formou spolupráce široké sítě subjektů.  

1.1.1 Opatření 1.1. Podpora služeb péče o děti a mládež 
Popis opatření: 
Zajistit dostatečnou nabídku a variabilitu kvalitních, cenově i místně dostupných institucionálních i 
neinstitucionálních služeb péče o děti a mládež, které budou odpovídat potřebám a preferencím. 
Opatření je realizováno s respektem vůči svobodné volbě rodiny o způsobu zajištění péče o děti a 
mládež, nejsou preferovány státní institucionální služby péče o děti a mládež.  
 
Vazby na Prioritu 4. Harmonizace osobního, rodinného a profesního života – naplňování cíle je 
významnou podmínkou pro slučitelnost práce a rodiny. 
 
Zaměření podpory: 

- mateřské školy registrované ve školském rejstříku, 
- základní školy a základní školy speciální registrované ve školském rejstříku (školní družiny 

a školní kluby),  
- střední školy registrované ve školském rejstříku, 
- základní umělecké školy registrované ve školském rejstříku, 
- nestátní neziskové služby péče o děti a mládež provozované na základě obecně platných 

právních předpisů, 
- komerční služby péče o děti a mládež provozované na základě živnostenského zákona, 
- dětské skupiny a mikrojesle. 

 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Naplňovat cíle a opatření aktuálního místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP 
Český Krumlov, 

- Zpracovat a implementovat Koncepci výchovy a vzdělávání ve městě, 
- Iniciovat, podporovat a rozvíjet spolupráci subjektů služeb péče o děti a mládež, 
- Iniciovat, podporovat a rozvíjet spolupráci subjektů služeb péče o děti a mládež a rodičů, 
- Poskytovat metodickou podporu subjektům služeb péče o děti, jejichž zřizovatelem je město 
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Český Krumlov. 

1.1.2 Opatření 1.2. Podpora služeb na podporu fungující rodiny 
Popis opatření: 
Zajistit dostatečnou nabídku a variabilitu kvalitních, cenově i místně dostupných služeb, které 
napomáhají plnit funkce rodiny v různých situacích a fázích životního cyklu. Výchovnou funkci rodiny 
posilují služby určené k usnadnění a posílení partnerského a manželského soužití, zvyšující 
rodičovské kompetence a prosazující výchovu k mezigeneračnímu soužití, které mají preventivní a 
podpůrný charakter. Posílit a rozvíjet mezirezortní a multidisciplinární spolupráci subjektů služeb na 
podporu fungující rodiny. 
 
Zaměření podpory: 

- sociální služby (zákon č. 108/2006, o sociálních službách), které jsou zaměřeny na pomoc a 
podporu jednotlivých členů rodiny nebo rodině jako celku a zahrnují sociální poradenství, 
služby sociální péče a služby sociální prevence, 

- služby zaměřené na podporu funkce rodiny komerčně / nekomerčně poskytované (jejich 
účelem je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat 
rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny) 

- mateřská a rodinná centra, 
- služby komplexní (terénní) pro rodiny s dětmi, 
- služby na podporu vzdělávání v rodinách, 
- služby zaměřené na poskytování volnočasových aktivit pro děti nebo pro rodiny s dětmi 

o příspěvkové organizace obce/kraje, 
o spolky a zájmová sdružení, 
o nestátní neziskové a církevní organizace, 
o soukromé subjekty. 

- služby zaměřené na podporu a výchovu k harmonickému partnerství, manželství a 
odpovědnému rodičovství (např. rodinné a manželské poradny, přednášková činnost a 
kurzy aj.), 

- služby zaměřené na podporu rodin a jejich jednotlivých členů v obtížné či nepříznivé 
životní situaci, 

- lékařské, psychiatrické a psychologické služby, logopedická poradna, 
- ostatní druhy aktivit k podpoře fungující rodiny. 

- služby, které slouží k podpoře rodin nepřímo (např. různé výchovné, osvětové a jiné 
volnočasové aktivity nestátního neziskového sektoru a dalších subjektů aj.). 

 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Naplňovat cíle a opatření aktuálního komunitního plánu sociálních služeb ve městě Český 
Krumlov, 

- Naplňovat cíle a opatření aktuálního programu prevence kriminality ve městě Český Krumlov, 
- Rozvíjet stabilní síť služeb na podporu fungující rodiny: 

o Podpora organizací s prorodinnými aktivitami, 
o Podpora manželského a rodinného poradenství, 
o Podpora služeb pro ohrožené rodiny, rodiny v obtížné či nepříznivé životní situaci a 

se specifickou potřebou, 
o Podpora služeb pro osoby se sníženou soběstačností a pohyblivostí a osob 

pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, 
o Podpora činností rodinných a mateřských center. 

- Iniciovat, podporovat a rozvíjet spolupráci subjektů služeb na podporu fungující rodiny, 
- Iniciovat, podporovat a rozvíjet spolupráci územního samosprávného celku – obce Český 

Krumlov a subjektů služeb na podporu fungující rodiny,  
- Podporovat profesionalizaci a kvalitu služeb na podporu fungující rodiny, 
- Podporovat primární a sekundární prevenci sociálně-patologických jevů (rizikového 
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chování). 

1.2 Priorita 2. Komunitní život a dobrovolnictví 
SC2: Podněcovat, posilovat a rozvíjet u místních obyvatel pocit sounáležitosti s místní komunitou a 
soudržnosti s místem, kde žijí.  
 
Zdůvodnění/cíl:  
Podporovat aktivní lidi, kteří společně mění místo, kde žijí, přispívat k rozvoji filantropie, pomoci 
druhým a aktivnímu občanství, propojit lidi napříč společností a budovat mezi nimi vzájemnou 
důvěru, podporovat funkčnost rodiny.  
 
Zaměření podpory: 

- fyzická osoba,  
- neformální iniciativy,  
- nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, 

nadační fondy, evidované právnické osoby), 
- příspěvkové organizace zřizované městem Český Krumlov, 
- podnikatelské subjekty. 

1.2.1 Opatření 2.1. Podpora komunitních akcí a aktivit 
Popis opatření:  
Podporovat ty, kteří upevňují sousedské vztahy, budují vzájemnou důvěru, přispívají k soběstačnosti 
místních společenství a vytváří si hlubší vztah k místu, kde žijí. Umožnit rodinám začlenit se do 
společnosti, setkávat se, sdílet problémy a pomáhat si navzájem v jejich řešení a tím eliminovat 
izolaci, samotu a anonymitu obyvatel. 
 
Popis typových aktivit/projektů: 
- Podporovat sousedské projekty a iniciativy, které přispívají ke zlepšení mezilidských vztahů 

v sousedských komunitách, posilují jejich soběstačnost a zvyšují kvalitu veřejného prostoru  
o sousedská setkávání, 
o pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky,  
o dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní, společenské či sportovní akce,  
o a jiné. 

- Podporovat komunitní projekty a iniciativy zaměřené na obnovu přirozeného stavu a funkce 
krajiny (např. výsadba alejí, obnovení obecních sadů, čištění studánek, obnova remízků, tvorba 
tůní a jiné) 

- Podporovat komunitní projekty a iniciativy zaměřené na úpravu veřejného prostoru (vnitřního či 
vnějšího) za účelem setkávání lidí 

o oživení ulic a náměstí,  
o vytváření míst k setkávání, komunitních center a zahrad, 
o a jiné. 

- Podporovat komunitní projekty s tématikou trvale udržitelného rozvoje,  
- Podporovat projekty mezigenerační spolupráce, 
- Podporovat projekty mapování místní historie a oživování tradic (za účelem setkávání lidí), 
- Podporovat začleňování ohrožených skupin do místní komunity, 
- Podporovat mezikulturní dialog a začlenění rodin cizinců do místní komunity, 
- Podporovat výchovně vzdělávací aktivity na téma komunitního života, 
- Podporovat sdílení kompetencí občanů a obce 
- Podporovat instituce komunitního života. 
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1.2.2 Opatření 2.2. Podpora participace a dobrovolnictví 
Popis opatření:  
Zapojit místní veřejnost do plánovacích a rozhodovacích procesů na lokální úrovni. Překonávat 
nedorozumění mezi radními, zastupiteli a úředníky na straně jedné a občany na straně druhé, tím 
zlepšit vztahy mezi občany a „radnicí“ a předcházet vzniku konfliktních situací. Podporovat efektivní 
práci s veřejností (konzultovat rozhodnutí s občany, zapojit je do přípravy rozhodnutí, či dokonce je 
nechat rozhodnout). Úspěšnost realizace opatření je podmíněna realizací opatření 3.1. a 3.2. 
(Priorita 3. Komunikace s rodinami). Prostřednictvím vytváření vazeb důvěry a solidarity formou 
dobrovolnictví podporovat sociální integraci a přispívat k soudržnosti společnosti. 
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Podporovat a rozvíjet participativní rozpočet města Český Krumlov, 
- Podporovat a motivovat děti a mládež k občanské angažovanost, participaci na životě města 

a dobrovolnictví,   
- Oceňovat mimořádně nadané a iniciativní děti a mládež 
- Oceňovat iniciativní, občansky angažované osobnosti z pohledu místní komunity,  
- Podporovat projekty a iniciativy vedoucí k budování partnerství mezi „radnicí“ a občany, 
- Podporovat zapojení veřejnosti do přípravy strategických plánů a koncepčních dokumentů 

města, 
- Zajišťovat společenskou prestiž dobrovolnictví, popularizovat dobrovolnictví,  
- Podporovat rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče, 
- Podporovat programy na vzdělávání dobrovolníků a profesionalizaci managementu 

dobrovolnictví. 

1.2.3 Opatření 2.4. Podpora zdravého životního stylu  
Popis opatření: 
Podporovat a podněcovat zdravý životní styl, výchovu ke zdraví a odpovědnost vůči společnosti.   
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Podporovat komunitní projekty zaměřené na podporu zdravého životního stylu a výchovy ke 
zdraví, 

- Podporovat realizaci mezinárodně doporučovaných zdravotně výchovných programů 
využívajících aktivitu a iniciativu samotných občanů, a tím přispívající ozdravění životních 
podmínek, 

- Podporovat osvětové a vzdělávací akce a aktivity na téma zdravého životního stylu a výchovy 
ke zdraví. 

1.3 Priorita 3. Komunikace s rodinami 
SC3: Zlepšovat spolupráci s rodinami a rozvíjet prorodinné klima ve městě prostřednictvím rozvoje 
možností komunikace a vzájemného informování. 
 
Zdůvodnění/cíl: 
Zlepšit spolupráci s občany prostřednictvím podpory a rozvoje efektivní transparentní komunikace s 
občany (informovat, zjišťovat zpětnou vazbu, konzultovat rozhodnutí s občany). Překonávat 
nedorozumění mezi radními, zastupiteli a úředníky na straně jedné a občany na straně druhé, tím 
zlepšit vztahy mezi občany a „radnicí“ a předcházet vzniku konfliktních situací. Podporovat 
informovanost rodin o rodinných tématech, rodinné politice, opatřeních, činnostech a aktivitách s 
cílem společného utváření prorodinného klimatu ve městě. Realizace opatření 3.1. a 3.2. je 
předpokladem pro realizaci opatření 2.2. Podpora participace a dobrovolnictví.  
 
Zaměření podpory: 

- místní aktéři rodinné politiky.  
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1.3.1 Opatření 3.1. Podpora informovanosti, zviditelňování rodinných témat a zdůrazňování 
rodinných hodnot  

Popis opatření: 
Podporovat informovanost občanů o prorodinných činnostech a aktivitách ve městě, propagovat a 
zdůrazňovat rodinná témata a rodinné hodnoty.  
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Podporovat a rozvíjet efektivní informovanost občanů o prorodinných činnostech a aktivitách 
města prostřednictvím sdělovacích prostředků, 

- Iniciovat a koordinovat sdílení informací mezi místními aktéry rodinné politiky a podporovat 
jejich přehlednou a pro všechny srozumitelnou propagaci,  

- Podporovat propagaci osvětových akcí/kampaní na podporu fungující rodiny, 
- Podporovat propagaci a osvětu důležitosti rodiny, její společenské hodnoty a vytváření 

optimálních podmínek pro její fungování. 

1.3.2 Opatření 3.2. Dialog s rodinou  
Popis opatření:  
Podporovat interaktivní formy komunikace mezi městem a občany, tedy formy oboustranné 
komunikace s občany. Podporovat a rozvíjet efektivní transparentní komunikaci mezi městem a 
občany, přizvat je k spoluúčasti na řešení problémů města, podněcovat je k občanské angažovanosti 
a participaci, reflektovat jejich potřeby a preference v činnostech a opatřeních města.  
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Zpracovat a implementovat komunikační strategii města Český Krumlov, 
- Podporovat zapojování občanů do pracovních skupin / platforem k rodinné politice, 
- Podporovat aplikace na zjišťování zpětné vazby veřejnosti, 
- Podporovat propagaci a publicitu participativního rozpočtu města jako způsobu komunikace 

s veřejností. 

1.4 Priorita 4. Harmonizace osobního, rodinného a profesního života 
SC4: Umožňovat slaďování osobního, rodinného a profesního života při zachování principu 
svobodné volby vlastní životní strategie.  
 
Zdůvodnění/cíl: 
Vytvořit takové prorodinné klima ve městě, které bude produkovat takové prorodinné podmínky, 
které přispějí k efektivnímu slaďování osobních, rodinných a profesních plánů jednotlivců. Umožnit 
sladění osobního, rodinného a profesního života při zachování principu svobodné volby osobních a 
rodinných rozhodnutích ve všech životních fázích tak, aby děti nebyly opomíjeny, resp. netrávily 
většinu času mimo rodinu. Opatření mají podpořit pohled na rodinu a profesní sféru jako rovnocenné 
zdroje společenské prosperity.  
 
Zaměření podpory: 

- zaměstnavatelé/OSVČ,  
- zaměstnanci,  
- služby zaměřené na podporu funkce rodiny komerčně / nekomerčně poskytované (jejich 

účelem je podporovat rodiny při harmonizaci osobních, profesních a rodinných rolí. 

1.4.1 Opatření 4.1. Zaměstnanci jako aktéři rodinné politiky 
Popis opatření: 
Podporovat rozvoj služeb péče o děti ve vztahu ke slaďování osobního, rodinného a profesního 
života. Podporovat vzdělávací kurzy a poradenství zaměřené na slaďování osobního, rodinného a 
profesního života a vytvářet příležitosti pro osoby ze znevýhodněných skupin (např. rodiče 
samoživitele, rodiny s postiženým členem, seniory apod.). Dosáhnout rovnováhy ve všech oblastech 
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života každého jedince.   
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Podporovat služby péče o děti v době prázdnin:  
o podporovat příměstské (komunitní) tábory,  
o podporovat táborové základny a klubovny,  
o podporovat další programy v době prázdnin.  

- Podporovat služby péče o děti v průběhu školního roku:  
o metodicky podporovat vhodně nastavené otevírací a provozní doby u zařízení 

pečujících o předškolní a školní děti, 
o metodicky podporovat školní družiny a kluby, 
o podporovat tzv. otevřená hřiště a sportoviště, tj. možnost využívat školní hřiště i 

v odpoledních hodinách mimo školní výuku širokou veřejností, hlídání dětí v těchto 
prostorách, 

o podporovat doprovod z družiny do kroužků, 
o podporovat další programy v průběhu celého roku.    

- Podporovat vzdělávací programy a poradenství v oblasti harmonizace osobního, rodinného 
a profesního života. 

1.4.2 Opatření 4.2. Zaměstnavatelé jako aktéři rodinné politiky  
Popis opatření: 
Podporovat a motivovat zaměstnavatele k zohledňování zájmů zaměstnanců/zaměstnankyň 
s rodinnými závazky (rodičů), např. prostřednictvím pružné pracovní doby, odlišně stanovené 
pracovní doby, částečných úvazků, práce z domova, čerpání neplaceného volna nad rámec 
dovolené apod. Dosáhnout rovnováhy ve všech oblastech života každého jedince.  Podporovat 
spolupráci různých aktérů – jednak výměnou informací a setkáváním, ale hlavně na bázi 
společenské odpovědnosti firem (vůči regionu, v němž působí) a vytvářením podmínek 
(infrastruktury) městem pro firmy, propagací příkladů dobré praxe, podporou prorodinných (i pro 
zaměstnavatele výhodných) aktivit nestátních neziskových organizací firmami atd. 
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Podporovat a motivovat zaměstnavatele k tvorbě příznivého prostředí pro sladění 
osobního, rodinného a profesního života zaměstnanců, 

- Podporovat posilování společenské odpovědnosti (podporovat organizace, firmy ke 
společensky odpovědnému chování a jednání ve vztahu k sociální oblasti), 

- Podporovat osvětu v oblasti slaďování osobního, rodinného a profesního života, 
- Podporovat vzdělávání managementu úřadu a příspěvkových organizací města v oblasti 

slaďování osobního, rodinného a profesního života, 
- Podporovat činnosti a aktivity vedoucí ke slaďování osobního, rodinného a profesního 

života na městském úřadě a v příspěvkových organizacích města – propagovat jako příklad 
dobré praxe, 

- Podporovat odbourávání předsudků v oblasti zaměstnání. 
o Podpora vzdělávání před nástupem do zaměstnání, 
o Podpora zaměstnanosti absolventů a mladých lidí a lidí ve věku 55+, 
o Podpora praxe studentů SŠ, VOŠ, VŠ na MěÚ a v ostatních organizací města, 
o Podpora prezentace odborného školství za účelem zvýšení zájmu absolventů ZŠ. 

1.5 Priorita 5. Přímá podpora rodin 
SC5: Vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj rodinného života ve městě.  
 
Zdůvodnění/cíl: 
Podporovat opatření, která směřují přímo k rodinám, nikoliv k pro-rodinným organizacím nebo 
projektům. Přispívat k vytváření prorodinné atmosféry ve městě, a tím přímo ovlivnit motivaci 
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jednotlivců k naplňování jejich osobních a rodinných plánů.  
 
Zaměření podpory: 

- rodiny 

1.5.1 Opatření 5.1. Podpora dostupnosti bydlení 
Popis opatření: 
Vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj rodinného života ve městě prostřednictvím podpory rodin 
v oblasti bydlení. 
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Zpracovat a implementovat Koncepci bytové politiky města Český Krumlov, nastavit 
podmínky při výstavbě nových bytů, které budou zohledňovat potřeby rodin, 

- Podporovat rozvoj dostupného bydlení pro rodiny ve všech svých životních fázích, 
- Podporovat trvale udržitelný rozvoj bytového fondu města, 
- Zajistit dostatečnou nabídku sociálního, dostupného a krizového bydlení, 
- Podporovat rozvoj systému prostupného bydlení. 

1.5.2 Opatření 5.2. Přímá finanční podpora rodin 
Popis opatření: 
Snižovat rodinám náklady za služby a současně zvýšit ekonomickou dostupnost volnočasových 
aktivit prostřednictvím slevových systémů. Přispívat ke zvládání nároků kladených na život v rodině, 
ale i pomoci vytvářet i hodnoty, z nichž čerpá celá společnost. 
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Osvobození dětí do 3 let od poplatku za komunální odpad, 
- Podpora vzniku a rozvoje slevového systému pro rodiny s dětmi v městských zařízeních. 

1.6 Priorita 6. Městský prostor přátelský všem rodinám 
SC6: Vytvářet a rozvíjet materiálně-technické podmínky, dostupnou a bezpečnou infrastrukturu a 
veřejný prostor pro rodiny ve všech životních fázích, který bude bezpečný, prostupný a inkluzivní. 
 
Zdůvodnění/cíl: 
Podporovat rozvoj infrastruktury zohledňující potřeby členů rodin v závislosti na jednotlivých 
životních fázích. Akcentovat vhodnost a bezbariérovost infrastruktury pro všechny skupiny obyvatel, 
podporovat bezpečnost na ulicích a komunikacích a vytvářet příjemné prorodinné prostředí s 
ohledem na životní prostředí a možnosti relaxace. 
 
Zaměření podpory: 

- místní aktéři rodinné politiky. 

1.6.1 Opatření 6.1. Pohodlný a bezpečný pohyb po městě 
Popis opatření:  
Vytvářet podmínky pro pohodlný a bezpečný pohyb občanů ve městě.  

 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Zlepšovat dopravní situaci ve městě a snižovat negativní dopady dopravy na život v něm 
(např. hledat efektivní řešení dopravní situace v ranních hodinách v okolí základních a 
mateřských škol), 

- Podporovat rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy:  
o Podporovat budování sítě bezpečných cyklostezek, 
o Podporovat opravy, obnovu a optimalizaci značení stávajících 

cyklostezek a cyklostras, 
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o Zajištění doprovodné infrastruktury u cyklostezek a cyklotras 
pro rodiny. 

- Obnovovat, modernizovat a rozvíjet cestní síť pro pěší, 
- Zohledňovat potřeby rodin při přípravě investičních záměrů města,   
- Dovybavovat infrastrukturu v místech, kde mají občané dle Pocitové mapy bezpečí snížený 

pocit bezpečí (např. doplnit veřejné osvětlení, upravit přechod pro chodce), 
- Podporovat rozvoj systému parkování přátelského k místním rodinám.  

1.6.2 Opatření 6.2. Infrastruktura pro trávení volného času  
Popis opatření: 
Vytvářet vhodné prorodinné podmínky pro trávení volného času ve městě za účelem rozvoje 
prorodinného klimatu města. Opatření se týká níže specifikovaných veřejných prostor: 

- veřejná prostranství určená k relaxaci (veškeré veřejně přístupné plochy, jako jsou parky a 
lesoparky, zahrady, pěší zóny či naučné stezky, určené k odpočinku a relaxaci obyvatelům 
obce, případně k pořádání veřejně přístupných sportovních, společenských, kulturních či 
jiných komunitních akcí) 

- volně přístupné prostory pro sport a aktivní trávení volného času (hřiště, cyklostezky, in-line 
stezky či skateparky apod.) 

- veřejně přístupná sportoviště 
- kulturní zařízení. 

 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Podporovat vznik a rozvoj městských vycházkových okruhů, 
- Podporovat revitalizaci veřejných prostranství tak, aby mohla sloužit k rekreaci a odpočinku 

všech generací, 
- Podporovat rozvoj hřišť pro všechny věkové skupiny (výstavba/revitalizace), 
- Podporovat zařazování inkluzivních prvků do stávajících dětských hřišť, 
- Podporovat provoz otevřených školních a dětských hřišť a sportovišť ve městě, 
- Zapojit do plánování a přípravy nových hřišť či rekonstrukce stávajících herních ploch jejich 

uživatele, především děti, jejich rodiče a mládež. 

1.6.3 Opatření 6.3. Vnitřní veřejné prostory přátelské k rodinám s dětmi 
Popis opatření:  
Vytvářet vhodné prorodinné podmínky ve veřejných budovách za účelem rozvoje prorodinného 
klimatu města. 
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Podporovat rozvoj dětských koutků a zázemí pro rodiny s dětmi na veřejných místech a ve 
veřejných budovách za účelem přebalení, nakrmení a odpočinku dětí, 

- Podporovat a propagovat síť provozoven „přátelským k rodinám“.  

1.6.4 Opatření 6.4. Bezbariérová přístupnost města 
Popis opatření:  
Podporovat bezbariérovost veřejných tras a objektů ve smyslu tělesném i smyslovém (zrakové, 
sluchové, mentální či jiné omezené) ve městě.   
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Zpracovat a implementovat Koncepci bezbariérovosti = možnost čerpat státní dotační 
prostředky,  

- Mapovat bezbariérovost veřejných budov, chodníků a dopravy,  
- Podporovat bezbariérovost nástupišť, 
- Podporovat rozvoj bezbariérovosti pro bezpečnou jízdu s kočárkem. 
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1.7 Priorita 7. Hledání inspirace, vzorů a metodického vedení v oblasti rodinné 
politiky 

SC7: Nastartovat a rozvíjet rodinnou politiku města prostřednictvím sdílení inspirativních podnětů od 
lidí, obcí, organizací různého druhu, kteří a které mají zkušenosti a zaznamenali v dané oblasti 
úspěchy. 
 
Zdůvodnění/cíl: 
Iniciovat, realizovat a podporovat spolupráci nejen za účelem přenosu příkladů dobré praxe, ale i 
jistého neformálního posilování v kompetencích a v jednáních s vyššími správními orgány i s dalšími 
organizacemi.  
 
Zaměření podpory: 

- orgány veřejné moci, 
- ostatní aktéři rodinné politiky. 

1.7.1 Opatření 7.1. Přenos příkladů dobré praxe 
Popis opatření: 
Spolupráce obcí napomáhá jak přenosu příkladů dobré praxe, tak jistému neformálnímu posilování 
v kompetencích a v jednáních s vyššími správními orgány i s dalšími organizacemi. Není nutné 
objevovat to, co už někdo jiný objevil před námi, ale inspirovat se tím a poučit se z toho. Přispívání 
k řetězení příkladů dobré praxe. 
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Iniciovat a realizovat spolupráci obcí na poli rodinné politiky v rámci Místní akční skupiny 
Blanský les – Netolicko o.p.s.,  

- Iniciovat a realizovat spolupráci při vytváření koncepcí a metodik týkajících se rodinné 
politiky, 

- Iniciovat a realizovat spolupráci při realizaci projektů v oblasti rodinné politiky, 
- Iniciovat vznik partnerství města se zahraničním městem v rámci CFCI,  
- Iniciovat vznik / zapojit se do existující meziobecní spolupráce v oblasti rodinné politiky. 

1.7.2 Opatření 7.2. Metodická podpora města v realizaci rodinné politiky 
Popis opatření: 
Iniciovat metodické vedení města v oblasti rodinné politiky ze strany Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR a Krajského úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím porad, seminářů, vzájemného sdílení 
zkušeností a příkladů dobré praxe.  
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Metodické porady, semináře, školení, workshopy či individuální konzultace pro koordinátora 
rodinné politiky a další zainteresované osoby, 

- Semináře pro zástupce vedení města a jiné zainteresované osoby.  

1.8 Priorita 8. Institucionální, personální, koncepční a finanční zabezpečení 
rodinné politiky 

 
SC8: Zabezpečit průřezovou rodinnou politiku města, iniciovat, podporovat a rozvíjet spolupráci 
aktérů rodinné politiky (mj. odborných subjektů) včetně participace rodin. Zajistit dlouhodobou 
udržitelnost, systematičnost, funkčnost a smysluplnost implementace rodinné politiky města.  
 
Zdůvodnění/cíl: 
Rodinná politika města Český Krumlov může být efektivně rozvíjena a prorodinná opatření 
implementována pouze za předpokladu, že je celý proces řízen ze strany samosprávy. Rodinná 
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politika a její opatření musí vycházet z potřeb a podnětů rodin, jejich sdružení či odborných institucí. 
Jejich prosazování a implementace je však nemyslitelná bez institucionálního zabezpečení na úrovni 
samosprávy. Bez politického zájmu a institucionálního zajištění rozvoje rodinné politiky je její trvání 
krátkodobé, parciální a nekoncepční.  
 
Zaměření podpory: 

- místní aktéři rodinné politiky 

1.8.1 Opatření 8.1. Koordinátor rodinné politiky 
Popis opatření: 
Zřídit funkci koordinátora rodinné politiky města Český Krumlov. Bude se jednat o koordinátora pro 
plnění opatření a aktivit Koncepce rodinné politiky města Český Krumlov. Zajišťuje koordinaci plnění 
aktivit vyplývajících z Koncepce, zprostředkovává výměnu informací mezi klíčovými aktéry rodinné 
politiky, monitoruje ve spolupráci s relevantními subjekty situaci rodin ve městě.  

1.8.2 Opatření 8.2. Komise pro rodinu, děti a mládež 
Popis opatření: 
Zřídit Komisi pro rodinu, děti a mládež jakožto iniciativní a poradní orgán Rady města Český 
Krumlov.  

1.8.3 Opatření 8.3. Platforma pro rodinnou politiku 
Popis opatření:  
Vytvořit platformu pro rodinnou politiku prostřednictvím transformace pracovní skupiny pro 
zpracování Koncepce rodinné politiky města Český Krumlov 2021+ a přizvání dalších aktérů rodinné 
politiky za účelem kontroly/hodnocení naplňování opatření koncepce a navrhování dalších 
prorodinných opatření, činností a aktivit. Opatření je úzce spjato s opatřením 2.2. Podpora 
participace a dobrovolnictví. 

1.8.4 Opatření 8.4. Podpora mapování, analyzování a vyhodnocování potřeb zdravé rodiny 
Popis opatření:  
Systematicky a pravidelně mapovat, analyzovat a vyhodnocovat aktuální potřeby rodin a jejich členů 
a navrhovat opatření reagující na zjištěnou situaci.   
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- dotazníková šetření, 
- kulaté stoly,  
- výzkumy a analýzy, 
- a jiné. 

1.8.5 Opatření 8.5. Zajištění finančního krytí podpory rodinné politiky 
Popis opatření:  
Zabezpečit financování implementace prorodinných akcí/aktivit v souladu s Koncepcí rodinné 
politiky města Český Krumlov 2021+. 
 
Popis typových aktivit/projektů: 

- Podporovat a rozvíjet dotační programy města Český Krumlov na rozvoj prorodinných 
akcí/aktivit,  

- Zřídit rozpočtové položky města na systematickou a pravidelnou podporu implementace 
Koncepce rodinné politiky, 

- Systematicky a pravidelně monitorovat dotační možnosti na realizaci prorodinných 
akcí/aktivit a podporovat jejich aktivní a efektivní využití.  

 
 


