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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

LK    Liberecký kraj 

KÚ LK    Krajský úřad Libereckého kraje 

ORREP   odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

OKPPCR   odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

OKH    odbor kancelář hejtmana 

OŠMTS   odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

OZ     odbor zdravotnictví 

OŽPZ    odbor životního prostřední a zemědělství  

OSH    odbor silničního hospodářství 

ODO    odbor dopravní obslužnosti 

SPRP LK    Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 

OSV       odbor sociálních věcí 

ZŠ     základní škola 

RP     rodinná politika  

DFLK    Dotační fond Libereckého kraje 
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1 VÝCHODISKA MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Monitorovací zpráva rodinné politiky LK za rok 2021 vychází z Akčního plánu rodinné politiky LK na rok 2021. Cílem monitorovací zprávy je 

vyhodnotit naplňování prorodinných opatření uvedených v akčním plánu prostřednictvím stanovených indikátorů a objemu vynaložených 

finančních prostředků. Tvorba monitorovací zprávy je v gesci koordinátora rodinné politiky oddělení sociální práce, odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen „KÚ LK“). K vyhodnocení naplňování jednotlivých opatření dochází ve spolupráci s realizátory 

aktivit a se zástupci spolupracujících odborů KÚ LK (ORREP, OKPPCR, OKH, OŠMTS, OZ, OŽPZ, OSH a ODO).  

Akční plán je hlavním implementačním nástrojem Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje (dále jen „SPRP LK“). SPRP LK byl 

schválen Radou a Zastupitelstvem Libereckého kraje v roce 2018. Plán definuje priority, cíle a opatření v oblasti rodinné politiky na pětileté období 

od roku 2019 do roku 2023. Po dobu platnosti SPRP LK je každý rok ve spolupráci se zástupci spolupracujících odborů KÚ LK vypracován akční 

plán, jenž uvádí jednotlivá strategická opatření do praxe.  

Rodinná politika představuje souhrn všech opatření a aktivit, jejichž smyslem je podpora rodin. Pro rodinnou politiku je charakteristická její 

průřezovost. Zasahuje do nejrůznějších oblastí veřejného života společnosti, ať už se jedná např. o bydlení, zdravotnictví, školství, sociální oblast 

či dopravu. Pro potřeby Strategického plánu rodinné politiky byla rodina definována jako základní jednotka společnosti, která se tradičně skládá 

ze dvou rodičů a dítěte. Za rodinu lze považovat také jakoukoliv variaci těchto jednotek. Za dítě je v souladu s Úmluvou o právech dítěte 

považována osoba nezletilá (0 – 18 let). 

Priority a cíle rodinné politiky Libereckého kraje (uvedeno v SPRP LK 2019-2023): 

1. Priorita: Subjekty rodinné politiky 

Cíl: Rodina je podporována sítí subjektů, které spolu vytvářejí prorodinné klima. 

2. Priorita: Slaďování rodinného a pracovního života 
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Cíl: Je vytvořen souhrn opatření, které napomáhají rodině při slaďovaní osobního a pracovního života. 

3. Priorita: Podmínky pro rodiny 

Cíl: Spoluvytváření vhodných podmínek pro fungování rodin. 

4. Priorita: Institucionální zajištění RP  

Cíl: Rodina je v centru pozornosti místních i regionálních samospráv. 

5. Priorita: Osvětová a informační činnost  

Cíl: Rodina má přístup k informacím, které efektivně využívá.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023 
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2 PŘEHLED OPATŘENÍ ZA ROK 2021 
 

1 Subjekty rodinné politiky                           

Odpovědný 

odbor 

Název opatření Odhad nákladů a indikátor plnění 

1.1 Vytvoření sítě aktérů v oblasti rodiny  

OSV 

Aktivita je částečně naplňována. Byla uzavřena smlouva na tvorbu 

webového portálu https://www.rodinalk.cz/, kde bude umístěna online 

mapa. Mapa bude sloužit pro potřeby odborné i laické veřejnosti při 

hledání konkrétních poskytovatelů služeb. 

Náklady nelze jednoznačně stanovit. 

OSV 

Aktivita je naplňována. Byla uspořádána 1. konference k rodinné politice 

na téma „Slaďování rodinného a pracovního života“ (on-line formou), na 

které zaznělo celkem 8 příspěvků.  

15.000 Kč, 35 účastníků 

OSV 

Aktivita je naplňována. Proběhla dvě setkání Poradního sboru pro 

sociálně-právní ochranu dětí, ve kterém jsou zastoupeni aktéři rodinné 

politiky na území kraje. Na každém jednání jsou všem účastníkům předány 

aktuální informace z oblasti rodinné politiky Libereckého kraje. Setkání 

v květnu 2021 proběhlo on-line formou, setkání v září 2021 se uskutečnilo 

prezenčně.   

0Kč, 2 setkání, přítomno 11 členů (5/2021) a 8 členů 

(9/2021) z celkových 15 

ORREP 

Aktivita není naplňována. Organizace se měly setkat při celokrajsky 

významných akcích, kde probíhá nejen networking, ale také prezentace 

vlastní činnosti. Jedná se o akce, jako jsou Krajské slavnosti, Den 

otevřených dveří KÚ LK či Den Země. Všechny akce byly z důvodu 

vládních protiepidemických opatření zrušeny. 

Náklady nelze jednoznačně stanovit. 

 1.2 Podpora organizací poskytujících služby pro rodiny s dětmi  

OSV 

Aktivita je naplňována. Byla podpořena kampaň Společně proti kouření. 

Realizací kampaně je napomáháno prevenci patologických jevů 

v rodinách. 

Viz 3.6. 

https://www.rodinalk.cz/
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ORREP 

Aktivita je naplňována. Služby pro rodiny s dětmi byly podpořeny 

prostřednictvím dotačního Programu na podporu činností mateřských 

center. 

 1.999.993 Kč, 28 podpořených mateřských a jinak 

zvaných center 

OŽPZ 

Aktivita je naplňována. Služby pro rodiny s dětmi jsou podporovány 

prostřednictvím dotačního programu Podpora ekologické výchovy a 

osvěty. 

2.664.000 Kč, 24 podpořených projektů 

 1.3 Podpora zavádění rozšířených forem rodinných slev  

OKPPCR 

Aktivita je naplňována. V roce 2021 bylo možné využít rodinného 

vstupného v podobě 2 dospělých + 3 dětí v následujících kulturních 

příspěvkových organizacích Libereckého kraje:  

Muzeum Českého ráje v Turnově, Oblastní galerie v Liberci a na expozice 

v hlavní budově Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě 

Náklady nelze jednoznačně stanovit. 

 

3 poskytovatelé, u kterých bylo možné využít rozšířené 

rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti). 

 

2 Slaďování rodinného a pracovního života                           

Odpovědný 

odbor 

Název opatření Odhad nákladů a indikátor plnění 

2.1 Metodická podpora při slaďování rodinného a pracovního života  

OSV 

Aktivita je naplňována. Prorodinné aktivity nestátních neziskových 

organizací zaměřených na metodickou podporu při zavádění flexibilních 

pracovních úvazků byly podpořeny prostřednictvím individuální dotace 

v oblasti rodinné politiky Libereckého kraje. Na aktivity tohoto typu byly 

zaměřeny 4 z celkových 12 došlých projektů.  

Část alokace 4.4 

OSV 

Aktivita je naplňována. Podpora projektu Flexibilně s Centrem Kašpar. 

Cílem projektu je rozvinout odbornou kapacitu vytipovaných institucí 

(obce, příspěvkové organizace LK, neziskové organizace, soukromé 

firmy) v oblasti flexibilních forem práce a prorodinných opatření a tím 

rozšířit jejich praktické využívání v regionu. V roce 2021 byla realizována 

I. etapa projektu, v jejímž rámci proběhl v každém okrese 1 skupinový 

40.000Kč, 4 workshopy (v každém okrese 

jeden), 8 účastníků workshopů, 8 

zaznamenaných příkladů dobré praxe 
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workshop se zástupci jednotlivých institucí a byly zaznamenány kazuistiky 

dobrých praxí.  

 

2.2 Podpora dalšího rozvoje prorodinných opatření v příspěvkových 

organizacích kraje 
 

OSV 

Aktivita je naplňována. Podpora rozvoje flexibilních forem organizace 

práce v příspěvkových organizacích kraje proběhla prostřednictvím 

podpory projektu Flexibilně s Centrem Kašpar. Cílem projektu je 

rozvinout odbornou kapacitu vytipovaných institucí (obce, příspěvkové 

organizace LK, neziskové organizace, soukromé firmy) v oblasti 

flexibilních forem práce a prorodinných opatření a tím rozšířit jejich 

praktické využívání v regionu. V roce 2021 byla realizována I. etapa 

projektu, v jejímž rámci proběhl v každém okrese 1 skupinový workshop 

se zástupci jednotlivých institucí a byly zaznamenány kazuistiky dobrých 

praxí.  

Viz 2.1  

 

4 z celkových 8 zapojených institucí tvořily 

příspěvkové organizace LK (3 organizace z oblasti 

sociální, 1 organizace z oblasti školství)  

OSV 

Aktivita je naplňována. Podpora rozvoje flexibilních forem organizace 

práce v příspěvkových organizacích kraje byla uskutečněna 

prostřednictvím realizace 1. konference k rodinné politice, která byla 

zaměřená na téma Slaďování rodinného a pracovního života. Pozvánka na 

konferenci byla zaslána všem příspěvkovým organizacím kraje.  

Viz 1.1  

 

5 účastníků z celkových 35 byli zástupci z 

příspěvkových organizací LK.  

 

 2.3 Podpora kapacitní dostupnosti předškolního vzdělávání                                     

OŠMTS 

Aktivita je naplňována. Kapacity mateřských škol jsou v Libereckém 

kraji dostatečné. Ve školním roce 2021/2022 mateřské školy zaznamenaly 

6.336 žádostí o umístění dítěte, 1.209 z nich nebylo vyhověno. Tento převis 

je z části vytvořen uměle, protože si někteří rodiče podávají více žádostí 

zároveň. Reálně se tedy nejedná o 1.209 odmítnutých jedinců. Z hlediska 

věku tak lze konstatovat, že byly uspokojeny nároky dětí tříletých a 

Náklady nelze jednoznačně stanovit. 

 

Vyhověno nebylo 19 % žádostí o umístění dítěte do 

MŠ. 
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starších, které mají dle školského zákona nárok na přednostní přijetí do 

spádové mateřské školy v příslušném školském obvodu, a to v závislosti 

na trvalém pobytu dítěte. Celkově do mateřských škol nově nastoupilo  

4.933 dětí. 

 2.4 Zajištění kapacity školních družin 

OŠMTS 

Aktivita je naplňována. Je zajištěna možnost docházky do školních 

družin pro 50 % žáků prvního stupně základní školy. Ve školním roce 

2021/2022 bylo v běžných i speciálních třídách 1. st. ZŠ 22.860 žáků. 

Kapacita školních družin byla stanovena na 14.018 žáků. Počet 

zapsaných účastníků představoval 12.474 žáků. 

Náklady nelze jednoznačně stanovit. 

 

Školní družiny může ve školním roce 2021/2022 
navštěvovat 61 % žáků 1. st. ZŠ. 

 2.5 Rozvoj volnočasových aktivit 

OŠMTS 

Aktivita je naplňována. Volnočasové aktivity byly podpořeny 

prostřednictvím dotačního Programu volnočasových aktivit, a to zejména 

pravidelné kroužky a pobytové tábory dětí a mládeže. 

2.897.750 Kč, 72 podpořených projektů 

OKPPCR 

Aktivita je naplňována. V rámci dotačního programu Kulturní aktivity 

v Libereckém kraji byly podpořeny různé kulturní aktivity (koncerty, 

slavnosti, jarmarky, divadelní akce atd.), které však nebyly zaměřeny 

pouze na cílovou skupinu rodiny s dětmi, mohly se jich však rodiny 

s dětmi zúčastnit. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně určit, kolik projektů 

a jaká finanční částka z celkové alokace byla použita pouze na aktivity pro 

rodiny s dětmi. Jednalo se o jednodenní a vícedenní akce. Realizace akcí 

probíhala od 1. 7. – 31. 12. 2021. 

559.960 Kč, 16 podpořených projektů 

OKPPCR 

Aktivita je naplňována. V rámci dotačního programu Podpora řemeslné 

a zážitkové turistiky bylo podpořeno rozšíření turistické nabídky a tvorby, 

dále zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou 

turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických 

oblastí. Kreativní programy a workshopy a projekty v rámci zážitkové 

881.263 Kč, 20 podpořených projektů 
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turistiky (naučné stezky, mobilní průvodci, aplikace, zážitkové hry atd.) 

jsou využívány především rodinami s dětmi navštěvující Liberecký kraj.   

OŽPZ 

Aktivita není naplňována. Volnočasové aktivity měly být podpořeny 

prostřednictvím dotačního programu Podpora dlouhodobé práce s mládeží 

v oblasti životního prostředí a zemědělství. S ohledem na omezení 

pořádání hromadných akcí ve stavu nouze nebyl dotační program pro rok 

2021 vyhlášen. 

0 Kč, 0 podpořených projektů  

OKH 

Aktivita je naplňována. Volnočasové aktivity byly podpořeny 

prostřednictvím dotačního programu Podpora Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska Libereckého kraje. 

  820.000Kč, 56 podpořených projektů 

 

3 Podmínky pro rodiny 

Odpovědný 

odbor 

Název opatření Odhad nákladů a indikátor plnění 

3.1 Rozvoj cyklostezek  

OSH 

Aktivita je naplňována. Spolufinancování výstavby/opravy komunikací 

pro cyklodopravu včetně realizace nové projektové dokumentace na 

výstavbu pozemních komunikací pro cyklodopravu bylo podpořeno 

prostřednictvím dotačního programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy a 

prostřednictvím dotačního programu 6.3 Podpora projektové přípravy. 

Program 6.1 - 4.800.000 Kč, 6 podpořených projektů 

Program 6.3 - 1.800.000 Kč, 3 podpořené projekty 

 3.2 Prevence v oblasti bezpečné dopravy  

OSH a 

ODO 

Aktivita je naplňována. Podpora systematické dopravní výchovy a 

preventivních akcí proběhla prostřednictvím následujících aktivit: 

 

• Podpora dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích formou 

dotace a doprava žáků 4. tříd ZŠ 

• Dopravní soutěž mladých cyklistů  

• Podpora dopravní výchovy v rámci ŠVP 

Podpora DV formou dotace – 225.000 Kč, 6 podpořených 

projektů 

Doprava žáků na DDH – 279.144 Kč/ celkem se výuky 

dopravní výchovy zúčastnilo 4.921 žáků (1.025 žáků 4. 

tříd u závěrečné zkoušky na průkaz cyklisty) 

Podpora DV v rámci ŠVP – 1.002.070 Kč 

Kurzy BJ – 615.603 Kč, 5 podpořených projektů 

Prezentace BESIP – 628.453 Kč 
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• Kurzy bezpečné jízdy 

• Prezentace dopravní bezpečnosti pro veřejnost 

• Koordinátor BESIP a konzultace 

Koordinátor BESIP – 462.000 Kč 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů zrušena kvůli 

protiepidemickým opatřením. 

 3.3 Podpora a rozvoj bezbariérových přístupů u kulturních zařízení  

OKPPCR 

Aktivita je naplňována. V roce 2021 došlo ke zlepšení podmínek pro 

zpřístupnění kulturních zařízení rodinám s dětmi a hendikepovaným 

osobám v následující kulturní příspěvkové organizaci kraje:  

Krajská vědecká knihovna v Liberci 

Generální oprava prosklených výtahů. 

Náklady nelze jednoznačně stanovit. 

 

Hlavní budovy všech 7 kulturních příspěvkových 

organizací Libereckého kraje jsou již téměř 

bezbariérové. 

 3.4 Podpora zdravého životního stylu rodin                                                       

OŠMTS 

Aktivita je naplňována prostřednictvím programu Podpora sportovní 

činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích. Celkově bylo 

podpořeno 199 projektů v úhrnné hodnotě 29.188.900, - Kč. 

29.188.900Kč, 199 podpořených projektů 

OZ 

Aktivita je částečně naplňována. Z důvodu protiepidemických opatření 

nebylo možné některé aktivity zrealizovat.  

Podpora následujících aktivit v rámci Zdravotní politiky Libereckého 

kraje: 

• Podpora správné výživy, zdravého stravování (kojení, příkrmy a 

budování multisektorové spolupráce na platformě zdravé výživy) 

• Podpora zdravotní gramotnosti rodičů (kampaně, osvětové materiály 

ke zlepšení zdravotního stylu rodin) 

• Podpora pohybových aktivit pro děti a dospělé (Dny zdraví, Týdny 

pohybu hrou apod.) 

• Podpora zdravotní gramotnosti v oblasti úrazů 

• Podpora opatření a aktivit s cílem omezit výskyt vakcinacemi 

preventabilních infekcí (spalničky, zarděnky, příušnice,…) 

• Podpora orálního zdraví dětské populace 

Náklady ani počet podpořených projektů nelze 

jednoznačně stanovit. 
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• Podpora komunitních programů zaměřených na zlepšování zdravotního 

stavu populace a odstraňování nerovností ve zdraví (Zdravé MŠ, 

Zdravé ZŠ, Zdravé město, Zdravý kraj apod.) 

OŠMTS 

Aktivita je naplňována. Byla předložena projektová žádost “Potravinová 

pomoc dětem v Libereckém kraji” do výzvy Operačního programu 

Potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí. 

V Libereckém kraji se do projektu zapojují mateřské a základní školy či 

samostatné školní jídelny. Projekt umožňuje zajistit školní stravování 

dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin. Kromě samotného zajištění 

školního stravování projekt přispívá k sociálnímu začleňování dětí a 

nepřímo také ke zlepšení jejich vzdělávání. 

 

Cca 5,4 mil. Kč, 71 podpořených škol a zařízení 

školního stravování a 1.004 podpořených dětí a 

žáků (ve školním roce 2021/2022) 

ORREP 

Aktivita je naplňována. Tvorba osvětových materiálů ke kampaním k 

udržitelnému rozvoji, ochraně a podpoře zdravého životního stylu (včetně 

zdůraznění podpory rodiny a role rodičů) byly podpořeny prostřednictvím 

dotačního programu Místní agenda 21. 

493.370 Kč, 11 podpořených projektů  

OŽPZ 

Aktivita je naplňována. Zdravý životní styl rodin s přesahem do 

ekologické výchovy byl podpořen prostřednictvím dotačního programu 

Podpora ekologické výchovy a osvěty. 

Viz 1.2 

 3.5 Podpora budování mezigeneračních vztahů  

OSV 

Aktivita je naplňována. Prorodinné aktivity nestátních neziskových 

organizací zaměřené na mezigenerační soužití byly podpořeny 

prostřednictvím individuální dotace v oblasti rodinné politiky Libereckého 

kraje. Na aktivity tohoto typu bylo zaměřeno 10 z celkových 12 došlých 

projektů.  

Část alokace 4.4 

 3.6 Podpora specifické primární prevence  

OŠMTS 
Aktivita je naplňována. Specifická primární prevence byla podpořena 

prostřednictvím dotačního programu Specifická primární prevence 
378.550 Kč, 20 podpořených projektů 
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rizikového chování, a to formou 20 projektů a celkovou částkou 378.550 

Kč. 

OSV 

Aktivita je naplňována. Byla podpořena kampaň Společně proti kouření. 

Realizací kampaně je napomáháno prevenci patologických jevů 

v rodinách. 

35.000 Kč, 22 základních škol v Libereckém kraji 

(rozdáno 1.000 ks letáků do rukou žáků, vyvěšeno 115 

ks letáků na školní nástěnky) 

OZ 
Aktivita je naplňována. Podpora projektů v rámci dotačního programu 

Podpora preventivních a léčebných projektů.  
 668.007 Kč, 28 podpořených projektů 

OŠMTS 

Aktivita je naplňována. Liberecký kraj se opětovně i v roce 2021 zapojil 

do projektu Kraje pro bezpečný internet. Studenti z kraje se účastnili 

soutěžních kvízů, byly vytvořeny nové videospoty a aktualizovány lekce 

pro děti, rodiče i učitele. Pro pedagogy také vznikly nové pracovní listy. 

Veškeré aktivity dosáhly celkové částky 50.000, - Kč. 

50.000 Kč, přes 300 studentů absolvovalo soutěžní kvíz a 

přes 20 studentů soutěžní kvíz PLUS, bylo vytvořeno 

téměř 30 nových videospotů a tutoriálů, vznikly lekce pro 

děti a studenty, rodiče i pedagogy, pro které byly taktéž 

vytvořeny pracovní listy    

 

4 Institucionální zajištění rodinné politiky                        

Odpovědný 

odbor 

Název opatření Odhad nákladů a indikátor plnění 

4.1 Zajištění nezávislých externích analýz k RP v LK  

OSV V daném období se nerealizuje.    

 4.2 Zajištění místa koordinátora rodinné politiky v organizační 

struktuře KÚ LK 
 

OSV 

Aktivita je naplňována. Pozice koordinátora rodinné politiky na KÚ LK 

byla v roce 2021 zajištěna z projektu s názvem Systémová podpora práce 

s rodinou v Libereckém kraji. 

457.400 Kč 

počet úvazků k 1. 1. – 1 

počet úvazků k 31. 12. - 1 

 4.3 Zavádění opatření na podporu rodinné politiky na úrovni kraje a 

obcí 
 

OSV 

Aktivita není naplňována. V roce 2021 mělo probíhat sbírání příkladů 

dobré praxe rodinné politiky na území kraje, které budou zveřejněny ve 

sborníku. Cílem je motivovat obce k aktivnímu přístupu v oblasti 

0 Kč 
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prorodinné politiky. S ohledem na velkou nejistotu během celého roku 

nedošlo ke sbírání příkladů. Realizátoři RP z velké části řešili jiné běžné 

věci a nebylo tolik prostoru pro inovativní projekty. Sběr příkladů dobré 

praxe bude probíhat v první polovině roku 2022. 

OSV 

Aktivita je naplňována. Byla uspořádána 1. konference k rodinné politice 

na téma „Slaďování rodinného a pracovního života“ (on-line formou), na 

které zaznělo celkem 8 příspěvků. 

Viz 1.1 

ORREP 

Aktivita je naplňována. Tvorbu koncepcí rodinné politiky na úrovni obcí 

bylo možné podpořit prostřednictvím dotačního programu Místní agenda 

21. 

Na tvorbu koncepce rodinné politiky žádná obec o 

dotaci nepožádala. 

 4.4 Vytvoření dotačního programu na podporu prorodinných aktivit  

OSV 

Aktivita je naplňována. Byla vyhlášena individuální dotace v oblasti 

rodinné politiky pro nestátní neziskové organizace. Z dotace bylo možné 

podpořit projekty zaměřené na: 

- Osvětové vzdělávací programy 

- Podpora mezigeneračního soužití  

- Metodická podpora při zavádění flexibilních pracovních úvazků 

499.919 Kč, 12 podpořených projektů 

 4.5 Propojování a koordinace aktivit zaměřených na rodiny s dětmi  

OSV 

Aktivita je naplňována. Proběhla dvě setkání Poradního sboru pro 

sociálně-právní ochranu dětí, ve kterém jsou zastoupeni aktéři rodinné 

politiky na území kraje. Na každém jednání jsou všem účastníkům předány 

aktuální informace z oblasti rodinné politiky Libereckého kraje. Setkání 

v květnu 2021 proběhlo on-line formou a setkání v září 2021 se 

uskutečnilo prezenčně.   

Viz 1.1 

 4.6 Spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR  
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OSV 

Aktivita je naplňována. Koordinátor RP se se zástupci MPSV setkává při 

regionálních a celorepublikových setkáních projektu Krajská rodinná 

politika.   

Koordinátor rodinné politiky LK se zúčastnil 1 

z celkových 3 celorepublikových setkání a v rámci 

regionální platformy bylo zrealizováno 1 setkání 

za účastí koordinátora RP LK.  

 

5 Osvětová a informační činnost                                                                                                              

Odpovědný 

odbor 

Název opatření Odhad nákladů a indikátor plnění 

5.1 Tvorba propagačních a informačních materiálů k rodinné politice                                                                           

OSV 

Aktivita je naplňována. Byla vydána dvě čísla zpravodaje rodinné 

politiky Rodinám, který slouží ke zvýšení informovanosti rodin o rodinné 

politice na území kraje. Zpravodaj je vydáván primárně v elektronické 

podobě. V tištěné verzi je distribuován v omezeném nákladu. 

60.530 Kč, 2 vydaná čísla zpravodaje Rodinám 

OSV 

Aktivita je naplňována. Distribuce propagačních a informačních 

materiálů k rodinné politice LK byla zrealizována prostřednictvím 

speciálních kufříků v rámci akce „Bezpečně! Do školy a do přírody“. Tyto 

kufříky byly rozdány všem prvňáčkům, kteří nastoupili ve školním roce 

2021/2022 do základních škol v Libereckém kraji.  

33.990 Kč, 5.000 prvňáčků (resp. rodin prvňáčků) 

 

5.2 Informační činnost (směrem k veřejnosti, k obcím, médiím, 

odborníkům a zaměstnavatelům)  

OSV 

Aktivita je naplňována. Informace k rodinné politice Libereckého kraje 

jsou předávány veřejnosti prostřednictvím webových stránek Krajského 

úřadu Libereckého kraje (sekce Rodinná politika), dále prostřednictvím 

facebookové stránky Libereckého kraje a také Rodinné politiky LK. 

V průběhu roku 2021 byla uzavřena smlouva na tvorbu webového portálu 

https://www.rodinalk.cz/, který bude spuštěn začátkem roku 2022. 

114 příspěvků na facebookové stránce Rodina LK, 9 

vydaných tiskových zpráv 

https://www.rodinalk.cz/
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OSV 

Aktivita je naplňována. Byla uspořádána 1. konference k rodinné politice 

na téma „Slaďování rodinného a pracovního života“ (on-line formou), na 

které zaznělo celkem 8 příspěvků. 

Viz 1.1 

OSV 

Aktivita je naplňována. V rámci propagace rodinné politiky byla ve 

spolupráci s koordinátorkou aktivit pro náhradní rodinnou péči (kampaň 

Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo vzácnost) uspořádána akce 

k Mezinárodnímu dni rodin. 

10.336 Kč, odhadem se akce zúčastnilo 150 osob 

OSV 

Aktivita je naplňována. Byla vydána dvě čísla zpravodaje rodinné 

politiky Rodinám, který slouží ke zvýšení informovanosti rodin o rodinné 

politice na území kraje. Zpravodaj je vydáván primárně v elektronické 

podobě. V tištěné verzi je distribuován v omezeném nákladu. 

Viz 5.1 
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3 ZÁVĚR 
 

V roce 2021 bylo vynaloženo na prorodinné aktivity celkem 57.191.238 Kč2, z toho částka 47.651.712 Kč představovala dotace ze strany 

Libereckého kraje (83% z celkových vynaložených nákladů). V roce 2020 odpovídaly celkové vynaložené náklady částce 44.869.837 Kč a dotace 

od Libereckého kraje činily 30.863.302Kč (69% z celkových vynaložených nákladů). Porovnání vynaložených celkových nákladů od roku 2019 

do roku 2021 viz graf č. 1.  

Všech 5 priorit stanovených ve Strategickém plánu rodinné politiky na období 2019-2023 bylo v Akčním plánu rodinné politiky na rok 

2021 rozděleno do 22 opatření, která byla v praxi implementována prostřednictvím 37 aktivit.3 Na realizaci těchto opatření, resp. aktivit se podílelo 

velké množství realizátorů od nestátních neziskových organizací, přes Liberecký kraj, školy, školská zařízení, obce a další subjekty rodinné politiky. 

Celkové vynaložené náklady na plnění jednotlivých priorit za rok 2021 jsou znázorněny v grafu č. 2. Pro porovnání obsahuje graf i údaje za rok 

2019 a 2020. 

V grafu č. 3 je zachyceno, do jaké míry byla opatření rodinné politiky naplňována v roce 2021 a pro porovnání i v předchozích dvou letech. 

Jedná se o kvalifikovaný odhad. Z celkového počtu 22 opatření nebylo v roce 2021 naplněno pouze jedno. Zbylých 21 opatření bylo naplňováno 

v různé míře. Celkem 17 jich bylo naplňováno na 100% a zbylá 4 opatření byla naplňována částečně (v rozmezí 50%-90%).  

Všech 22 opatření bylo v praxi implementováno prostřednictvím 37 aktivit, z nichž 31 bylo splněno na 100%, 3 částečně a 3 nesplněny 

vůbec viz graf č. 4.  

 
2 V součtu nejsou zahrnuty duplicitní či triplicitní náklady. Viz opatření 1.1 a 4.5 (setkání Poradního sboru pro sociálně-právní ochranu dětí), opatření 1.2 a 3.6 (podpora 

kampaně Společně proti kouření), opatření 1.2 a 3.4 (Podpora služeb pro rodiny prostřednictvím dotačního programu Podpora ekologické výchovy a osvěty), opatření 2.1, 3.5 

a 4.4 (podpora nestátních neziskových organizací v prorodinných aktivitách prostřednictvím individuálních žádostí o dotace v oblasti rodinné politiky na rok 2021), opatření 

1.1, 2.2, 4.3 a 5.2 (uspořádání konference k rodinné politice), opatření 2.1 a 2.2 (podpora projektu Flexibilně s Centrem Kašpar), opatření 5.1 a 5.2 (vydání dvou čísel 

zpravodaje rodinné politiky Rodinám). V případě těchto opatření byly náklady započteny do celkové vynaložené částky vždy jen jednou.   
3 V součtu nejsou zahrnuty duplicitně či triplicitně uvedené aktivity. Do celkového počtu jsou tyto aktivity započítány vždy jen jednou.   



17 
 

 

Graf č. 1: Celkové vynaložené náklady na prorodinné aktivity 2019-2021 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 2: Celkové vynaložené náklady na plnění jednotlivých priorit 2019-2021 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 3: Naplňování jednotlivých opatření v roce 2019, 2020 a 2021 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4: Naplňování jednotlivých aktivit v roce 2021 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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