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Dne 16.12.2019 byla na 24. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje schválena usnesením č.
0745/Z24/19 Koncepce rodinné a seniorské politiky na období 2020-2022.

Dokument je k dispozici na webových stránkách kraje https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-rodinne-aseniorske-politiky-pro-obdobi-2020-2022-cl-4757.html

Dle Implementační části dokumentu opatření obsažená v této koncepci se stala pro rok 2020 současně
akčním plánem. V prvním čtvrtletí roku 2021 má být proveden monitoring a zhodnocení roku 2020, a
současně bude předložen Radě Zlínského kraje případný návrh na aktualizaci opatření pro rok 2022.
Obdobně bude postupováno v roce 2022. Výsledky monitoringu budou předkládány formou
informativní zprávy Radě Zlínského kraje.
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Cíle rodinné a seniorské politiky Zlínského kraje
Hlavním cílem Koncepce rodinné a seniorské politiky pro období 2020 – 2022 je zvýšení kvality života
rodin a seniorů Zlínského kraje, zahrnující nastavení opatření pro posílení role rodiny a
mezigeneračních vazeb, aktivní přípravu na stáří, vytvoření systému podpor a zlepšení úrovně služeb
pro seniory, zvýšení informovanosti a osvěty o rodině a stáří, při zohlednění současných společenských,
ekonomických, politických a technologických trendů.
Za účelem dosažení hlavního cíle byl proveden jeho rozklad do tří pilířů a v jejich rámci byly stanoveny
příslušné dílčí cíle (DC), a to:

PILÍŘ 1 Spokojený život rodin v kraji
DC 1.1 Podněcovat k vyšší kvalitě rodinných vazeb a mezigeneračních vztahů za účelem zvyšování
soudržnosti rodin a vytváření stabilního rodinného prostředí pro život a výchovu dětí.
DC 1.2 Poskytovat pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci.
DC 1.3 Posilovat péči v rodině.
DC 1.4 Napomáhat k harmonizaci rodinného a pracovního života v kraji.

PILÍŘ 2 Důstojný život ve stáří
DC 2.1 Podněcovat k přípravě, realizaci a zvyšování počtu činností směřujících k podpoře aktivního
stárnutí obyvatel v kraji.
DC 2.2 Usilovat o aktivity vedoucí ke zvyšování bezpečnosti a kvality života osob se sníženou
soběstačností.

PILÍŘ 3 Informovanost a osvěta
DC 3.1 Posílit informovanost a edukaci jedinců.
DC 3.2 Zajistit institucionální zabezpečení rodinné a seniorské politiky.

Dané cíle jsou dále rozpracovány do jednotlivých opatření a aktivit.
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Popis opatření a aktivit
PILÍŘ 1

Dílčí cíl 1.1 Podněcovat k vyšší kvalitě rodinných vazeb za účelem
zvyšování soudržnosti rodin a vytváření stabilního rodinného
prostředí pro život a výchovu dětí

OPATŘENÍ

PODPORA RODINY

AKTIVITA

Podpora prorodinných akcí
Záštity představitelů kraje a podpora akcí regionálního a
nadregionálního rozsahu, zejména podpora Týdne manželství a
Mezinárodního dne rodin.

VÝSTUP

Informace o počtu akcí na podporu rodiny, nad kterými převzali
představitelé Zlínského kraje záštitu, a o objemu finančních prostředků
na podporu rodiny.

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí

SPOLUPRACUJE
PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Dle schváleného rozpočtu Zlínského kraje

ZDROJ

Fond Zlínského kraje

Realizace 2020
V rámci Programu SOC01-20 bylo schváleno na aktivity pro Rodiny celkem 20 projektů v celkové výši
771.000 Kč. Po schválení závěrečné zprávy byla vyplacena dotace 15 projektům v celkové výši 639.632
Kč
Představitelé kraje převzali záštitu např. nad akcemi Dny pro rodinu
organizacemi v kraji, Týden manželství, Koloběžka Cup, Konference ADHD.

- pořádanými různými
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PILÍŘ 1

Dílčí cíl 1.1 Podněcovat k vyšší kvalitě rodinných vazeb za účelem
zvyšování soudržnosti rodin a vytváření stabilního rodinného
prostředí pro život a výchovu dětí

OPATŘENÍ

PODPORA RODINY

AKTIVITA

Rodinné vstupné do zařízení Zlínského kraje
Zmapování tzv. rodinného vstupného poskytovaného příspěvkovými
organizacemi Zlínského kraje v oblasti kultury.

VÝSTUP

Zveřejněný přehled rodinného vstupného poskytovaného
příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje v oblasti kultury.

ODPOVĚDNOST

Odbor kultury

SPOLUPRACUJE

Odbor sociálních věcí

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

10 tis. Kč

ZDROJ

Rozpočet Zlínského kraje

Rodinné vstupné je zveřejněno na internetových stránkách všech objektů, které příspěvkové
organizace v oblasti kultury spravují. Jejich seznam je k dispozici zde: Příspěvkové organizace Zlínského
kraje v oblasti kultury a Filharmonie Bohuslava Martinů | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)
Výše rodinného vstupného je závislá od jednotlivých objektů, typu výstav i druhu programu.
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PILÍŘ 1

Dílčí cíl 1.1 Podněcovat k vyšší kvalitě rodinných vazeb za účelem
zvyšování soudržnosti rodin a vytváření stabilního rodinného
prostředí pro život a výchovu dětí

OPATŘENÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO RODINY

AKTIVITA

Podpora sociálních služeb pro cílovou skupinu rodiny s dětmi v
souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb – SPRSS
Výstupy z platforem pravidelně předávané oddělení plánování a
rozvoje sociálních služeb KÚZK. Implementace do jednotlivých
strategických a prováděcích dokumentů kraje.

VÝSTUP

Výstupy z jednání platforem.

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí

SPOLUPRACUJE

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

10 tis. Kč

ZDROJ

Rozpočet Zlínského kraje

Realizace 2020
V roce 2020 proběhly celkem 3 jednání platforem konaných v rámci projektu Koordinace opatření na
podporu sladění pracovního
a rodinného života na úrovni krajů, reg. č.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233., kde byla řešena nejrůznější témata související s rodinnou
problematikou.
Podpora sociálních služeb pro cílovou skupinu rodiny s dětmi je zapracována ve Střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb ve ZK pro období 2020 – 2022 i jeho Akčních plánech. Stejně tak je tématu
věnována pozornost ve strategickém dokumentu Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
2020 – 2030.
Dále v letech 2016 – 2020 byla prostřednictvím projektu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb
ve Zlínském kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776, financovaných z Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ), realizována evaluace ve 4 vybraných druzích sociálních služeb, mezi nimiž byly i
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – převažující terénní forma.
V rámci tohoto druhu sociální služby bylo do evaluace zařazeno 13 služeb a 91 uživatelů.
Cílem evaluace bylo zjistit a popsat, jak vybrané sociální služby podporují naplňování práv a
oprávněných zájmů svých uživatelů, tzn., jak nasedají na jejich potřeby a pomáhají prostřednictvím
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poskytovaných sociálních služeb tyto naplňovat, a tím potažmo řešit jejich nepříznivou sociální situaci
a ovlivňovat kvalitu jejich života v přirozeném sociálním prostředí.
Výstupem bylo:
(1) celkové zhodnocení dosahování výsledků sociálních služeb u vybraných klientů sociálních služeb;
(2) předložení podnětů a konkrétních doporučení – ve smyslu užívaných metod práce s klientem,
vyhodnocování potřeb a potřeby zvyšování kompetencí pracovníků sociálních služeb – vedoucích ke
zlepšování fungování a zvyšování celkové kvality sítě evaluovaných sociálních služeb (a)
poskytovatelům sociálních služeb a (b) zadavateli, tzn., kraji jako orgánu odpovědnému za dostupnost
a plánování sociálních služeb na daném území.
Poskytovatel sociální služby získal zpětnou vazbu ze strany evaluátora, dále po skončení každé
evaluační fáze obdržel písemné souhrnné zprávy zpracované metodikem, které mimo jiné obsahovaly
doporučení pro danou sociální službu. V průběhu trvání projektu bylo za sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi realizováno 5 workshopů, z nichž závěrečné setkání proběhlo 04.06.2020.
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PILÍŘ 1

Dílčí cíl 1.3 Posilovat péči v rodině

OPATŘENÍ

ZVÝŠOVÁNÍ ZÁJMU O PÉČI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

AKTIVITA

Oceňování pečujících osob
Každoroční vyhlášení ankety pro ocenění pečujících osob jako výraz
ocenění jejich práce.

VÝSTUP

Tisková zpráva o ocenění vítězů ankety pro ocenění pečujících osob

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí

SPOLUPRACUJE

Odbor Kancelář hejtmana

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Dle schváleného rozpočtu Zlínského kraje

ZDROJ

Rozpočet Zlínského kraje

Realizace 2020
V roce 2020 proběhl již 4. ročník ankety Ocenění pečujících osoby, a to v kategorii Pěstoun a Pečující
osoba. Odbor Kancelář hejtmana spolupracuje s odborem sociálních věcí formou finanční (darovací
smlouvy pro oceněné a finanční zajištění slavnostního vyhlášení) a protokolární. Slavnostní vyhlášení
ankety proběhlo dne 23.09.2020. Tisková zpráva ze dne 24.09.2020 (viz příloha).
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PILÍŘ 1

Dílčí cíl 1.3 Posilovat péči v rodině

OPATŘENÍ

ZVÝŠOVÁNÍ ZÁJMU O PÉČI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

AKTIVITA

Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb pro rodinu
prostřednictvím střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb
Pravidelný přenos výstupů z platforem na oddělení plánování a
rozvoje sociálních služeb KÚZK. Implementace do jednotlivých
strategických a prováděcích dokumentů kraje.

VÝSTUP

Výstupy z jednání platforem.

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí

SPOLUPRACUJE
PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

10 tis. Kč

ZDROJ

Rozpočet Zlínského kraje

Realizace 2020
Naplnění této aktivity je shodné jako u aktivity Podpora sociálních služeb pro cílovou skupinu rodiny s
dětmi v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb – SPRSS, viz výše.
V roce 2020 proběhly celkem 3 jednání platforem konaných v rámci projektu Koordinace opatření na
podporu sladění pracovního
a rodinného života na úrovni krajů, reg. č.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233, kde byla řešena nejrůznější témata související s rodinnou
problematikou.
Podpora sociálních služeb pro cílovou skupinu rodiny s dětmi je zapracována ve Střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb ve ZK pro období 2020 – 2022 i jeho Akčních plánech. Stejně tak je tématu
věnována pozornost ve strategickém dokumentu Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
2020 – 2030.
Dále v letech 2016 – 2020 byla prostřednictvím projektu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb
ve Zlínském kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776, financovaných z Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ), realizována evaluace ve 4 vybraných druzích sociálních služeb, mezi nimiž byly i
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – převažující terénní forma.
V rámci tohoto druhu sociální služby bylo do evaluace zařazeno 13 služeb a 91 uživatelů.
Cílem evaluace bylo zjistit a popsat, jak vybrané sociální služby podporují naplňování práv a
oprávněných zájmů svých uživatelů, tzn., jak nasedají na jejich potřeby a pomáhají prostřednictvím
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poskytovaných sociálních služeb tyto naplňovat, a tím potažmo řešit jejich nepříznivou sociální situaci
a ovlivňovat kvalitu jejich života v přirozeném sociálním prostředí.
Výstupem bylo:
(1) celkové zhodnocení dosahování výsledků sociálních služeb u vybraných klientů sociálních služeb;
(2) předložení podnětů a konkrétních doporučení – ve smyslu užívaných metod práce s klientem,
vyhodnocování potřeb a potřeby zvyšování kompetencí pracovníků sociálních služeb – vedoucích ke
zlepšování fungování a zvyšování celkové kvality sítě evaluovaných sociálních služeb (a)
poskytovatelům sociálních služeb a (b) zadavateli, tzn., kraji jako orgánu odpovědnému za dostupnost
a plánování sociálních služeb na daném území.
Poskytovatel sociální služby získal zpětnou vazbu ze strany evaluátora, dále po skončení každé
evaluační fáze obdržel písemné souhrnné zprávy zpracované metodikem, které mimo jiné obsahovali
i doporučení pro danou sociální službu. V průběhu trvání projektu bylo za sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi realizováno 5 workshopů, z nichž závěrečné setkání proběhlo 04.06.2020.
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PILÍŘ 1
OPATŘENÍ

AKTIVITA

Dílčí cíl 1.4 Napomáhat k harmonizaci rodinného a pracovního života v
kraji
PODPORA ČINNOSTI AKTÉRŮ RODINNÉ POLITIKY NA REGIONÁLNÍ
ÚROVNI
Finanční podpora aktivit rodinných a mateřských center propagujících
a posilujících zdravé fungování rodiny
Podněcování k upevňování rodinných vazeb, k soudržnosti rodiny, k
stabilnímu rodinnému prostředí, k odpovědné výchově dětí a
informování o výhodách institutu manželství.

VÝSTUP

Vyhlášení programu v rámci Fondu Zlínského kraje – sekce Sociální věci

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí

SPOLUPRACUJE

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Dle schváleného rozpočtu Zlínského kraje

ZDROJ

Fond Zlínského kraje

Realizace 2020
V Radě Zlínského kraje byl schválen program SOC01-20 Program na podporu sociálně zdravotních
aktivit v roce 2020, usnesením č. 0958/R29/19 dne 09.12.2019, za podmínky schválení rozpočtu
Zlínského kraje na rok 2020 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 16.12.2019. Vyvěšen na úřední desku
byl dne 19.12.2019. V Programu byly podporovány aktivity rodin v rámci Dotačního titulu 2 – Rodiny,
následujícími opatřeními:






2a Pravidelně se opakující aktivita téhož charakteru mateřského a rodinného centra zaměřená
na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost (nevztahuje se na plavání rodičů
s dětmi nebo dětí);
2b Pobytová aktivita mateřského a rodinného centra zaměřená na posílení vzájemných vztahů
v rodině a jejich soudržnost;
2c Jednorázová aktivita mateřského a rodinného centra přístupná široké veřejnosti, zaměřená
na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost;
2d Pravidelné edukativní programy zaměřené na posílení rodiny, výchovy k rodičovství,
vzájemných vztahů, manželství.

Podpořeno bylo v roce 2020 celkem 12 rodinných a mateřských center.
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PILÍŘ 1

Dílčí cíl 1.4 Napomáhat k harmonizaci rodinného a pracovního života v
kraji

OPATŘENÍ

PODPORA SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

AKTIVITA

Ocenění zaměstnavatelů dbajících na rovné podmínky svých
zaměstnanců a pomáhajících jim sladit pracovní a rodinný
život
Každoroční vyhlášení ankety Férový zaměstnavatel jako výraz ocenění
jejich přístupu.

VÝSTUP

Informace o počtu organizací přihlášených do soutěže a seznam vítězů
ankety.

ODPOVĚDNOST

Odbor Kancelář ředitele

SPOLUPRACUJE

Odbor Kancelář hejtmana

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Dle schváleného rozpočtu Zlínského kraje

ZDROJ

Rozpočet Zlínského kraje

Realizace 2020
V roce 2020 Odbor Kancelář hejtmana spolupracoval s odborem Kancelář ředitele na realizaci 8.
ročníku ankety Férový zaměstnavatel, kdy bylo do soutěže přihlášeno celkem 19 organizací, z toho 1
malá, 6 nepodnikatelských, 5 velkých a 7 středních organizací. Tisková zpráva ze dne 21.07.2020 (viz
příloha).

Vyhodnocení naplnění aktivit pilíře č. 1 – Spokojený život rodin v kraji
Aktivity naplánované v rámci tohoto pilíře se zaměřovaly především na podporu rodiny, vazeb v rámci
ní, podporu její soudržnost. Záměrem bylo pomoci rodinám také vhodnými sociálními službami.
Motivovat ke zvýšenému zájmu o péči v rodině. Zaměřit se na aktéry rodinné politiky na regionální
úrovni a současně nezapomínat na důležitost slaďování rodinného a pracovního života.
Můžeme konstatovat, že všech 7 aktivit, které k těmto cílům měly vést, bylo v roce 2020 naplněno.
Vzhledem k charakteru akcí se jeví vhodné na nich i nadále pokračovat. V současné chvíli víme, že
aktivita Vyhlášení ankety „Férový zaměstnavatel“ nebude z důvodu pandemické situace v roce 2021
vyhlášena. Organizátoři chtějí tuto pauzu využít k revizi pravidel ankety a posléze navázat dalším
ročníkem.
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PILÍŘ 2

Dílčí cíl 2.1 Podněcovat k přípravě, realizaci a zvyšování počtu činností
směřujících k podpoře aktivního stárnutí obyvatel v kraji

OPATŘENÍ

PODPORA AKTIVNÍHO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU SENIORŮ

AKTIVITA

Příprava, propagace a realizace aktivit pro seniory
Podpora akcí ke Dni seniorů, kulturních, společenských a sportovních
aktivit včetně kontaktních míst pro seniory.

VÝSTUP

Informace o počtu akcí, které byly s podporou Krajského úřadu
Zlínského kraje realizovány, a o objemu finančních prostředků, které
byly v souvislosti s nimi vynaloženy.

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí

SPOLUPRACUJE

Odbor Kancelář hejtmana

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Dle schváleného rozpočtu Zlínského kraje

ZDROJ

Rozpočet Zlínského kraje

Realizace 2020
Odbor Kancelář hejtmana uspořádal ve Zlíně dne 15.09.2020 Krajskou konferenci Aktivní senioři ve
Zlínském kraji. Účastníky byli zástupci seniorských organizací Zlínského kraje. V rámci konference byli
účastníci seznámeni se systémem sociální péče o seniory, a to zástupci Odboru sociálního Krajského
úřadu Zlínského kraje, zástupci Úřadu práce informovali o příspěvcích na kompenzační pomůcky a o
příspěvku na péči, zástupci krajské knihovny sdělili aktivity knihovny zaměřené na seniory a odborníci
z oblasti módy, kosmetiky a kadeřnictví představili trendy minulé, současné i budoucí v daných
oblastech. Celkový rozpočet akce byl ve výši 84.000,- Kč. Tisková zpráva dne 17.09.2020 (viz příloha).
Kromě toho proběhly i další alce, např. dne 27.08.2020 Senior Cup, dne 10.09.2020 přednáška pro
Univerzitu třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v prostorách budovy Zlínského kraje….
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PILÍŘ 2

Dílčí cíl 2.1 Podněcovat k přípravě, realizaci a zvyšování počtu činností
směřujících k podpoře aktivního stárnutí obyvatel v kraji

OPATŘENÍ

PODPORA AKTIVNÍHO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU SENIORŮ

AKTIVITA

Zvýhodněné produkty a služby pro seniory
Propagace senior pasů a podpora rozšiřování sítě poskytovatelů.

VÝSTUP

Informace o počtu držitelů senior pasů ve Zlínském kraji a o počtu
poskytovatelů zvýhodněných produktů a služeb pro seniory
prostřednictvím senior pasů.

ODPOVĚDNOST

Odbor Kancelář hejtmana

SPOLUPRACUJE

Odbor sociálních věcí

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Dle schváleného rozpočtu Zlínského kraje

ZDROJ

Rozpočet Zlínského kraje

Realizace 2020
V roce 2020 Zlínský kraj poskytl Společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dotaci ve
výši 195.000 Kč na realizaci projektu Senior Pas ve Zlínském kraji v roce 2020. Podpořeno bylo 1192
seniorů formou karty Senior Pas a uzavřeno 60 smluv s poskytovateli slev ve Zlínském kraji.
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PILÍŘ 2

Dílčí cíl 2.1 Podněcovat k přípravě, realizaci a zvyšování počtu
činností směřujících k podpoře aktivního stárnutí obyvatel v kraji

OPATŘENÍ

ZVÝŠENÍ ZAPOJENÍ SENIORŮ DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT

AKTIVITA

Podpora zapojení seniorů do projektů podporujících dobrovolnické
aktivity ve veřejných službách nebo pobytových zařízení sociálních
služeb
Propagace dobrovolnictví.

VÝSTUP

Počet realizovaných aktivit v oblasti propagace dobrovolnictví.

ODPOVĚDNOST

Odbor Kancelář hejtmana

SPOLUPRACUJE

Odbor sociálních věcí

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Dle schváleného rozpočtu Zlínského kraje

ZDROJ

Rozpočet Zlínského kraje

Realizace 2020
Prostřednictvím vyhlášeného programu RP06-20 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
v roce 2020 bylo podpořeno 10 dobrovolnických organizací, tedy 10 konkrétních projektů. V rámci
těchto projektů, které organizace realizovaly, byli také zapojeni senioři jako dobrovolníci.
Celkové finanční prostředky programu byly ve výši 759.500 Kč.
V roce 2020 vznikl Portál pro neziskové organizace dostupný na: Neziskovky Zlínský kraj - Portál pro
neziskové organizace Zlínského kraje (kr-zlinsky.cz)
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PILÍŘ 2

Dílčí cíl 2.2 Usilovat o aktivity vedoucí ke zvyšování bezpečnosti a
kvality života osob se sníženou soběstačností

OPATŘENÍ

ZVYŠOVÁNÍ ZÁJMU O PÉČI O SENIORY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

AKTIVITA

Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb pro podporu
seniorů prostřednictvím střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb
Přenos výstupů z platforem na oddělení plánování a rozvoje
sociálních služeb Krajského úřadu Zlínského kraje. Implementace do
jednotlivých strategických a prováděcích dokumentů kraje.

VÝSTUP

Výstupy z jednání platforem.

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí

SPOLUPRACUJE
PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

10 tis. Kč

ZDROJ

Rozpočet Zlínského kraje

Realizace 2020
V roce 2020 proběhly celkem 2 jednání platforem rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň, reg. č. CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207, kde byla řešena nejrůznější témata související
se seniorskou problematikou.

Pro podporu terénních a ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory byl ve
Zlínském kraji realizován „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020“. Účelem finanční
podpory byly reálné a nedostatečně uspokojené potřeby osob, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí. Cílem sociální služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný
odpočinek.
Bylo podpořeno 11 sociálních služeb o kapacitě 34,00 úvazků v přímé péči pro terénní a ambulantní
formu a 7 lůžek pro pobytovou formu a tyto sociální služby byly zařazeny do Dočasné sítě Zlínského
kraje.
Navazující program byl vyhlášen i pro rok 2021 dle stanovených podmínek.
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PILÍŘ 2

Dílčí cíl 2.2 Usilovat o aktivity vedoucí ke zvyšování bezpečnosti a
kvality života osob se sníženou soběstačností

OPATŘENÍ

ZVYŠOVÁNÍ DOSTUPNOSTI A BEZPEČNOSTI VEŘEJNÉ DOPRAVY PRO
SENIORY

AKTIVITA

Podpora bezpečnosti dopravy, zvyšování počtu nízkopodlažních
vozidel veřejné hromadné dopravy
Zohlednění bezpečnosti dopravy a navyšování počtu nízkopodlažních
vozidel v Koncepci dopravy ve Zlínském kraji.

VÝSTUP

Plán dopravní obslužnosti území – Zlínský kraj.

ODPOVĚDNOST

Odbor dopravy

SPOLUPRACUJE

Odbor sociálních věcí

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY
ZDROJ

Realizace 2020
Výše uvedená aktivita je popsána v Plánu dopravní obslužnosti území Zlínského kraje, který byl schválen

usnesením (č. 0155/R07/21) Rady Zlínského kraje dne 22. 02. 2021 (Viz: Plán dopravní obslužnosti
území Zlínského kraje | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz) v následujících oblastech:
Strategický cíl 2.: Dostupná veřejná doprava bez bariér
Specifický cíl 2.3: Přístupnost služeb mobility pro osoby se specifickými potřebami
Konkrétní detaily jsou popsány v kapitole 4.2 Kultura cestování a standardy veřejné dopravy
především se jedná o standardy vybavení vozidel, kde musí být vybavena:
prostorem pro dětské kočárky a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace u vozidel
linkové autobusové dopravy;
možnost přepravy nejméně 4 ks dětských kočárků nebo invalidních vozíků nebo nejméně 8 ks
jízdních kol a nejméně 1 ks WC s přístupem pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace u
vozidel drážní dopravy.
V druhé oblasti standardů vybavení zastávek:
nástupištěm s bezbariérovou úpravou, umožňujícím snadný nástup a výstup cestujících včetně
osob s omezenou schopností pohybu a orientace včetně signálních a varovných pásů;
přístupovou komunikací s bezbariérovou úpravou, umožňující snadný přístup osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Vyhodnocení naplnění aktivit pilíře č. 2 – Důstojný život ve stáří
Aktivity naplánované v rámci tohoto pilíře se zaměřovaly především na aktivní trávení volného času
seniorů a jejich zapojení do dobrovolnických aktivit. Také s těmito tématy souvisí zvyšování
dostupnosti a bezpečnosti veřejné dopravy pro seniory. Z pohledu sociálních služeb se jednalo o
zvýšení zájmu pečovat o seniory v domácím prostředí.
Můžeme konstatovat, že všech 5 aktivit, které k těmto cílům měly vést, bylo v roce 2020 naplněno.
Vzhledem k charakteru ostatních akcí se jeví vhodné na nich i nadále pokračovat.
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PILÍŘ 3

Dílčí cíl 3.1 Posílit informovanost a edukaci jedinců

OPATŘENÍ

ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O VÝZNAMNÝCH AKTIVITÁCH
Z OBLASTI RODINNÉ A SENIORSKÉ POLITIKY

AKTIVITA

Šíření informací týkajících se realizovaných aktivit z oblasti rodinné a
seniorské politiky
Zveřejňování informací na webových stránkách Zlínského kraje.

VÝSTUP

Informace o počtu zpráv o aktivitách věnujících se rodinné politice a
prorodinným aktivitám v ZK zveřejněných na webových stránkách ZK.

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí

SPOLUPRACUJE

Odbor Kancelář hejtmana

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Nelze vyčíslit

ZDROJ

Realizace 2020
V roce 2020 proběhla např. propagace a tisková zpráva ke Krajské konferenci Aktivní senioři ve
Zlínském kraji, která byla realizována dne 15.09.2020 ve Zlíně. Stejně byly propagovány i další aktivity
z této oblasti především prostřednictvím aktuálních tiskových zprávy dostupných na webových
stránkách Zlínského kraje, které realizoval Zlínský kraj, či jim byla poskytnuta záštita.
Na webových stánkách Zlínského kraje jsou rovněž dostupné informace k Seniorské obálce. Jedná se o
tiskopis, který může napomoci v situacích, kdy se osoba dostane do tísně, ohrožení zdraví nebo života.
Bližší informace viz: Seniorská obálka | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)
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PILÍŘ 3

Dílčí cíl 3.1 Posílit informovanost a edukaci jedinců

OPATŘENÍ

ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O PODPOŘE RODIN A
VÝZNAMU ZDRAVÝCH MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ

AKTIVITA

Šíření informací
týkajících
se
rodinného
života,
mezigeneračního soužití, dobrovolnictví, aj. za účelem edukace jedinců
Publikace článků, tiskových zpráv, zveřejňování dobré praxe. Tvorba
tištěných a jiných informačních materiálů přispívajících k vytváření
prorodinného klimatu. Realizace Dne Zlínského kraje.

VÝSTUP

Souhrnná informace o vytvořených materiálech a počtech publikací.

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí

SPOLUPRACUJE

Odbor Kancelář hejtmana

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

10 tis. Kč

ZDROJ

Rozpočet Zlínského kraje

Realizace 2020
Na webových stánkách Zlínského kraje jsou v části Sociální oblast dostupné informace a letáky určené
veřejnosti k pomoci jim zorientovat se v nejrůznějších oblastech a sociálních situacích. Stejně jsou zde
k dispozici i letáky – Hospitalizace a co dál, Omezení svéprávnosti není jedinou možností volby, Být
náhradní rodinou není tak složité. Nově je zde k dispozici také brožura Nejste na to sami ve Zlínském
kraji, která slouží k orientaci veřejnosti v možnostech sociální a zdravotní pomoci, včetně kontaktních
údajů. Sociální oblast | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)
Prostřednictvím webových stránek a Magazínu 21 je veřejnost pravidelně informována o dění v sociální
oblasti a aktivitách nejen Zlínského kraje na tomto poli. Kromě toho jsou zde k dispozici informace
např. o dotačním programu na podporu dobrovolnictví a Fondu Zlínského kraje, sociální oblast.
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PILÍŘ 3

Dílčí cíl 3.2 Institucionální zabezpečení rodinné a seniorské politiky

OPATŘENÍ

NASTAVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE S AKTÉRY RODINNÉ A
SENIORSKÉ POLITIKY NA REGIONÁLNÍ I CELOSTÁTNÍ ÚROVNI

AKTIVITA

Zajištění koordinace aktivit a systematické práce na rodinné a
seniorské politice na Krajském úřadu Zlínského kraje
Spolupráce s koordinátorkami projektů Koordinace opatření na podporu
sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, reg.
č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233, a Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň, reg. č.
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207. Posouzení vhodnosti a
potřebnosti koordinátora prorodinné a proseniorské politiky v rámci
sociálního odboru Krajského úřadu Zlínského kraje.

VÝSTUP

Zpracovaný popis pracovní pozice Koordinátora prorodinné a
proseniorské politiky

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí

SPOLUPRACUJE

Odbor Kancelář ředitele

PŘEDPOKLÁDANÉ
ROČNÍ NÁKLADY

Nelze vyčíslit

ZDROJ

Realizace 2020
V roce 2020 probíhala aktivní spolupráce s koordinátorkami obou projektů, a to jak formou osobních
schůzek k tématu, tak aktivní účastí zástupců Krajského úřadu Zlínského kraje na celkem 5
realizovaných platformách.
K posouzení vhodnosti a potřebnosti koordinátora prorodinné a proseniorské politiky v rámci
sociálního odboru Krajského úřadu Zlínského kraje v roce 2020 nedošlo.
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PILÍŘ 3

Dílčí cíl 3.2 Institucionální zabezpečení rodinné a seniorské politiky

OPATŘENÍ

NASTAVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE S AKTÉRY RODINNÉ A
SENIORSKÉ POLITIKY NA REGIONÁLNÍ I CELOSTÁTNÍ ÚROVNI

AKTIVITA

Zajištění informovanosti Krajského úřadu Zlínského kraje o potřebách
rodin a seniorů ve Zlínském kraji
Po dobu realizace projektů Koordinace opatření na podporu sladění
pracovního a rodinného života na úrovni krajů, reg. č.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233, a Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň, reg. č.
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207, podporovat činnost stálých
regionálních platforem pro rodinnou a seniorskou politiku, složenou ze
zástupců různorodých aktérů rodinné a seniorské politiky (např. ze
zástupců mateřských a rodinných center, zástupců sociálních služeb,
expertů ve specifických oblastech, zástupců univerzit).

VÝSTUP

Výstupy z jednání platforem

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí

SPOLUPRACUJE

Ostatní odbory podle projednávané problematiky

PŘEDPOKLÁDANÉ
ROČNÍ NÁKLADY

10 tis. Kč

ZDROJ

Rozpočet Zlínského kraje

Realizace 2020
Mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Zlínským krajem bylo uzavřeno Memorandum o
spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF „Koordinace opatření na podporu sladění
pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (schváleno Radou Zlínského kraje dne 18.06.2018,
usnesením č. 0492/R16/18). Memorandum, které bylo uzavřeno do 31.12.2019, bylo Dodatkem č. 1
prodlouženo do 31.12.2021. Jednou z klíčových aktivit, kterou MPSV v rámci svého projektu na území
Zlínského kraje realizuje, bylo vytvoření Regionálních platforem pro rodinnou a seniorskou politiku ve
Zlínském kraji. Na tato setkání jsou zástupci kraje pravidelně zváni.
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Vyhodnocení naplnění aktivit pilíře č. 3 – Informovanost a osvěta
Aktivity naplánované v rámci tohoto pilíře směřovaly k zajištění informovanosti veřejnosti o
významných aktivitách z oblasti rodinné a seniorské politiky. Úmyslem také bylo nastavit a zajistit
spolupráci s aktéry rodinné a seniorské politiky na regionální i celostátní úrovni.
Můžeme však konstatovat, že všechny 4 aktivity, které k těmto cílům měly vést, byly v rámci možností
naplněny. Vzhledem k charakteru ostatních aktivit se jeví vhodné na nich i nadále pokračovat.

ZÁVĚR
Vzhledem k charakteru jednotlivých aktivit je vhodné na nich pokračovat i v dalším období.
Samozřejmě, pokud to pandemická situace dovolí. Ta se bezesporu promítla již nyní do četnosti akcí
v loňském roce.
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PŘÍLOHA MONITOROVACÍ ZPRÁVY O STAVU NAPLNĚNÍ OPATŘENÍ KONCEPCE RODINNÉ A
SENIORSKÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2020-2022
Tiskové zprávy

Text tiskové zprávy k opatření k dílčímu cíli 1. 3 - ZVÝŠOVÁNÍ ZÁJMU O PÉČI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ:
ZLÍN - Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Pečující osoby Zlínského kraje pro rok 2020 hostila ve středu
23. září Baťova vila ve Zlíně. Ocenění pěstounům a osobám pečujícím o blízkého člověka s vážným
zdravotním postižením předávali za Zlínský kraj náměstek hejtmana Pavel Botek a radní Michaela
Blahová.
„Smyslem ankety je ukázat na konkrétních příkladech z praxe, že lze pečovat o blízkou osobu v domácím
prostředí a lze se stát náhradním rodičem. Úzce s tím souvisí poděkování těm, kteří přijmou nominaci a
souhlasí se zveřejněním svého příběhu. Ten totiž může dodat sílu dalším pečujícím osobám a pomáhá
nám šířit osvětu v této oblasti,“ sdělila radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální oblast,
neziskový sektor a rodinnou politiku.
Hodnotící komisi tvořili zástupci Zlínského kraje, Krajského úřadu Zlínského kraje, poskytovatelů
sociálních služeb, dále zástupci obecních úřadů s rozšířenou působností vykonávající agendu sociálněprávní ochrany dětí a zástupci nestátní neziskové organizace s pověřením činnosti uzavírání dohod o
výkonu pěstounské péče. Z nominovaných vybrala hodnotící komise v každé kategorii vždy tři oceněné,
kteří od Zlínského kraje získali finanční odměnu 15 tisíc korun.
„Hodnotíme délku péče, její náročnost, reference, které nám dodají obce nebo organizace, které jsou
nějakým způsobem na pečující osoby a pěstouny napojeny. Zajímá nás také to, jestli nominovaní
využívají některou ze sociálních služeb. Je to velmi těžké hodnocení, protože všichni, kteří se starají o
své blízké, rozhodnou se stát pěstouny, si zaslouží uznání,“ dodala radní Michaela Blahová.
V kategorii Pečující osoba ocenění získali:
Jana Lutonská - pečuje dlouhodobě o svou babičku, která není schopná samostatné chůze, je
dezorientovaná a potřebuje 24 hodinovou péči. V roce 2018 paní Lutonské těžce onemocněl manžel,
opustila proto zaměstnání a dnes s láskou a obětavostí pečuje o babičku i vážně nemocného manžela.
S péčí o rodinné příslušníky jí pomáhají pracovnice z ABAPO Zlín.
Dagmar Kalčíková – pečuje o svého těžce nemocného syna Davida, který trpí nevyléčitelnou nemocí a
dýchá pouze pomocí přístroje. Jeho zdravotní stav vyžaduje 24 hodinovou nepřetržitou péči. Paní
Kalčíková svůj život podřídila synově nemoci. Podpory se jí dostává od dcery Simony a babičky, které s
péčí o Davida pomáhají.
Monika Mozgová - téměř 10 let pečuje o svou nemohoucí babičku, která je upoutána na lůžko, bez
možnosti pohybu. Ke každodenní péči o babičku přibyla paní Mozgové také starost o maminku, která v
důsledku životních traumat těžce onemocněla. S péčí o rodinné příslušníky občas vypomáhá kamarád,
který rodině vozí nákupy.
V kategorii Pěstouni ocenění získali:
Nikol Jamborová – od útlého věku pečuje o své dva mladší sourozence, kteří by bez ní byli umístěni do
dětského domova. Vzala na sebe nelehký úkol a stala se jejich pěstounkou. V průběhu péče musela čelit
mnoha těžkým úkolům a životním zkouškám. Oporou je jí nynější manžel a celá širší rodina. Paní
Jamborová je rovněž velmi otevřená k nabídkám odborné pomoci, kterou se nebála využít.
Marie Matyášová – převzala do pěstounské péče děvčátko s rozsáhlým zdravotním postižením, s velmi
nejistou zdravotní prognózou, které vyžadovalo v co nejvyšší míře individuální péči. V průběhu péče s
neskutečným nasazením zvládla velmi náročné situace, kdy se děvčátko opakovaně ocitlo v ohrožení
života a díky jejímu citlivému přístupu jsou na dívence znát pokroky ve vývoji. Velkou oporu má paní
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Matyášová u své dcery a celé širší rodiny. Využívá rovněž službu rané péče a je otevřená ke spolupráci
s doprovázející organizací.
Helena a Martin Němcovi - formou pěstounské péče na přechodnou dobu se manželé ujali chlapečka
útlého věku, s cílem dát původní rodině prostor pro úpravu svých poměrů tak, aby se mohla o chlapce
postarat. Manželé Němcovi poskytovali po celou dobu péče chlapci stabilní a bezpečné zázemí, v jejich
péči prospíval a rozvíjel se. Přes veškeré snahy se nepodařilo ozdravit rodinné prostředí a vazby k chlapci
natolik, aby se do něj mohl vrátit. S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty pro pěstounství na
přechodnou dobu se manželé rozhodli převzít chlapce do dlouhodobé pěstounské péče.
Anketu Pečující osoby zavedl Zlínský kraj v roce 2017. Pečující osoby druhým rokem oceňuje také
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Text tiskové zprávy k opatření k dílčímu cíli 1. 4 - PODPORA SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO
ŽIVOTA:
ZLÍN – V Baťově mrakodrapu se dnes uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů 8. ročníku ankety Férový
zaměstnavatel Zlínského kraje. Anketu organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou
komorou. Ocenění zástupcům vítězných firem předala krajská radní Michaela Blahová.
„Všem oceněným gratuluji a věřím, že budou inspirací i dalším zaměstnavatelům v kraji. Vítám u firem
například nabídku flexibilních úvazků, firemních školek, což nabízí možnost lépe skloubit pracovní
život s tím rodinným. Praxe ukázala, že zaměstnanci pracují lépe, když se v práci cítí dobře a vítězové
ankety činí kroky k tomu, aby nabídli svým zaměstnancům kvalitní podmínky pro práci a zajímavé
benefity,“ uvedla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a
neziskový sektor.
U přihlášených organizací hodnotila komise například to, jestli svým zaměstnancům nabízí pružnou
pracovní dobu, jaké poskytuje benefity, zda podporuje prorodinné aktivity, jestli zaměstnává osoby se
zdravotním postižením nebo jakým způsobem podporuje veřejně prospěšné činnosti.
„Do letošního ročníku se zapojilo celkem 19 organizací. Z toho 1 malá, 6 nepodnikatelských, 5 velkých
a 7 středních organizací. Šestičlennou hodnotící komisi tvořili zástupci Zlínského kraje, Krajské
hospodářské komory, Úřadu práce a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,“ upřesnila Pavlína Nováková,
vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru.
V kategorii Malá organizace (do 50 zaměstnanců) získala ocenění profesionální překladatelská
agentura a jazyková škola s dlouholetou tradicí ZELENKA Czech Republic s.r.o., v kategorii Střední
organizace (od 50 do 250 zaměstnanců) byla oceněna stavební firma s téměř stoletou tradicí PSG
Construction a.s., v kategorii Velká organizace (nad 251 zaměstnanců) úspěšná společnost vyrábějící
tuhé plastové obaly Greiner packaging Slušovice s.r.o. a v kategorii Nepodnikatelský subjekt obdržela
ocenění Střední odborná škola Luhačovice.

Text tiskové zprávy k opatření k dílčímu cíli 2. 1 - PODPORA AKTIVNÍHO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
SENIORŮ:
ZLÍN – Zlínský kraj uspořádal v úterý 15. září konferenci Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2020, jejímž
cílem bylo informovat zástupce seniorských klubů a organizací z celého regionu o činnostech, které
podporují aktivní život seniorů. Konferenci zahájila krajská radní Michaela Blahová.
„Senioři by měli dostávat informace a inspirace k aktivnímu naplnění volného času, aby také věděli,
jaké mají možnosti, na koho se mohou obrátit, když budou potřebovat pomoc. Zástupce seniorských
klubů jsme v rámci celého projektu seznamovali s nabídkou organizací, které se věnují pořádání
vzdělávacích, kulturních, volnočasových, sportovních a aktivizačních programů. Informovanost a
prevence je ten nejlepší způsob, jak předcházet potížím a následně i přijímat ztížené situace,“ sdělila
radní Michaela Blahová, zodpovědná za oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku, a
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dodala: „Sociální pracovníci, kteří se seniorům věnují, ať už na sociálních odborech nebo v sociálních
službách, jsou odborníci, kteří dokáží zjistit potřeby konkrétního člověka a nabídnou adekvátní
možnosti, které jsou pro toho daného člověka nejlepší. O to také jde, abychom reagovali na to, že senioři
chtějí co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, se svými blízkými. Ve Zlínském kraji se také rozvíjí
dobrovolnictví, i o této možnosti jsme účastníky konference informovali.“
Péči o seniory přiblížila za Sociální odbor Krajského úřadu Zlínského kraje Simona Čubáková, která
poskytla informace o tom, jak postupovat při náhlém zhoršení stavu. „Je důležité, aby senioři byli
připravení na možnou změnu zdravotního stavu, která se stářím přichází. Existuje řada organizací a
spolků, které nabízí například zajištění celodenní péče, úklidové služby, dodávky stravy do domu a
podobně,“ řekla Simona Čubáková.
Účastníci konference byli dále seznámeni s možností využití příspěvku na péči a kompenzační pomůcky,
dozvěděli se více o nabídce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně či možnostech Senior Pasu.
Program zpestřila prezentace Střední školy oděvní a služeb Vizovice.
Téměř stovku účastníků pozdravil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který přítomným zástupcům
seniorských organizací popřál především pevné zdraví.
V neformální části programu zahrála kapela Swingband.
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