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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 2021
V rámci Programu SOC01-21 bylo schváleno na aktivity pro Rodiny celkem 19 projektů v celkové výši
711.000 Kč. Po schválení závěrečné zprávy byla vyplacena dotace 16 projektům v celkové výši
605.624 Kč.
Představitelé kraje byli v roce 2021 požádáni o záštitu projekce filmu „Každá minuta života“ a následné
besedy „Jak rozvíjet naše děti“, pořádané spolkem Mysli jinak, z.s. V roce 2021 se řada pravidelně
pořádaných akcí, z důvodu pandemické situace, neuskutečnila.
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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

Realizace 2021
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 2021
V roce 2021 proběhla 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 roce 2021 byl prostřednictvím programu Zlínského kraje schváleným Radou Zlínského kraje
dne 13. 7. 2020, usnesením č. 0539/R18/20 vyhlášen „Program pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021
(dále jen „Program odlehčovací služby"). Program byl realizován pro daný druh sociální služby, ve
všech formách, převažující terénní forma.
Do tohoto programu bylo zařazeno 9 sociálních služeb.
Cílem programu byla prostřednictvím finanční podpory sociálních služeb umožnit pečujícím osobách
nezbytný odpočinek a zároveň potřeby osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí.
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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 2021
V roce 2021 proběhl již 5. ročník ankety Ocenění pečujících osoby, a to v kategorii Pěstoun. Na akci se
podílí Odbor sociálních věcí po stránce organizační a administrativní. 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 10.09.2021.
Tisková zpráva ze dne 13.09.2021 (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 2021
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 2021 proběhla 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 roce 2021 byl prostřednictvím programu Zlínského kraje schváleným Radou Zlínského kraje
dne 13. 7. 2020, usnesením č. 0539/R18/20 vyhlášen „Program pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021
(dále jen „Program odlehčovací služby"). Program byl realizován pro daný druh sociální služby, ve
všech formách, převažující terénní forma.
Do tohoto programu bylo zařazeno 9 služeb sociálních služeb.
Cílem programu byla prostřednictvím finanční podpory sociálních služeb umožnit pečujícím osobách
nezbytný odpočinek a zároveň potřeby osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí.
9

Příloha č. 0177-22-P01

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 2021
V Radě Zlínského kraje byl schválen program SOC01-21 Program na podporu sociálně zdravotních
aktivit v roce 2021, usnesením č. 0937/R32/20 dne 21.12.2020. Vyvěšen na úřední desku byl dne
23.12.2020. 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 2021 celkem 13 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 2021
V roce 2021 anketa „Férový zaměstnavatel“ neproběhla. V tomto období se ve spolupráci se zástupci
Hospodářské komory a Úřadu práce ve Zlíně řešila úprava pravidel ankety.

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.
Je nutno konstatovat, že realizaci většiny ze 7 aktivit, které měly k těmto cílům v roce 2021 vést, složitá
pandemická situace nezastavila. Řada jednání platforem proběhla on-line formou, dotační tituly byly
zveřejněny, a také slavnostní ocenění pečujících osob se podařilo zrealizovat v okamžiku, kdy to situace
umožňovala. Pro anketu Férový zaměstnavatel jsou již nová pravidla nastavena. Pochopitelné je, že
jiné subjekty neorganizovaly tolik akcí, jako dřív a z toho plyne, že nebyly požadavky na záštity akcí
představiteli kraje v takové míře, jak tomu bylo v minulosti.
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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 2021
Dále Zlínský kraj podpořil dvě krajské seniorské organizace, a to Krajskou radu seniorů Zlínského kraje,
p.s., IČO 02250365, a Senioři České republiky, z.s., Krajská organizace Zlínského kraje, IČO 75147921,
dotacemi ve stejné výši 115.000,- Kč. Tyto krajské organizace zajišťovaly svůj chod a zasedání orgánů
těchto spolků, a také realizovaly akce pro své členy buď formou osobní v menším počtu osob dle
vládních opatření nebo formou on-line. Celkem zorganizovaly 15 akcí v roce 2021.
Zlínský kraj nerealizoval žádné konkrétní akce pro seniory především z důvodu mimořádných vládních
opatření týkajících se nemoci covid-19.
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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 2021
Zlínský kraj poskytl v roce 2021 společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dotaci ve
výši 160.000,- Kč na realizaci projektu Senior Pas ve Zlínském kraji v roce 2021. Bylo uzavřeno celkem
57 smluv s poskytovateli slev ve Zlínském kraji. Kartu Senior Pas pro uplatnění slev vlastnilo v roce 2021
celkem 1 015 seniorů.
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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 2021
Senioři jako dobrovolníci byli zapojeni do projektů, které realizují akreditované dobrovolnické
organizace ve Zlínském kraji. V roce 2021 bylo podpořeno prostřednictvím vyhlášeného programu
RP06-21 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce 2021 celkem 10 dobrovolnických
organizací, tedy 10 konkrétních projektů. Celkové vyplacené finanční prostředky programu na podporu
akreditovaného dobrovolnictví byly ve výši 785.500,- Kč.
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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 2021
V roce 2021 proběhla 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.
Pro podporu terénních a pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory byl
prostřednictvím programu Zlínského kraje schváleným Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2020,
usnesením č. 0539/R18/20, v roce 2021 vyhlášen „Program pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 (dále
jen „Program odlehčovací služby"). 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 8 sociálních služeb o kapacitě 25,80 úvazků v přímé péči pro terénní a ambulantní
formu a 2 sociální služby o 7 lůžkách pro pobytovou formu a tyto služby byly zařazeny do Dočasné
sítě Zlínského kraje.
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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 2021

Výše uvedené aktivity jsou nově popsány 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;
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-

přístupovou komunikací s bezbariérovou úpravou, umožňující snadný přístup osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace.

Ve Smlouvách o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Zlínského kraje je bezbariérovost vozidel
zahrnuta. Minimální počet zadavatelem požadované procentní hodnoty je 20 % vozového parku
příslušné dílčí části smlouvy. Cílový stav, resp. požadavek zadavatele je pokrytí plnění dílčí veřejné
zakázky min. z 50 % bezbariérovými vozidly od pátého roku po zahájení provozu bez ohledu na nabídku
dopravce.
Železniční vozidla jsou až na výjimky bezbariérová a pro tržní konzultace na prodloužení smluv o
veřejných službách po roce 2024 je podmínkou nasadit bezbariérová vozidla na všechny tratě ve
Zlínském kraji bez výjimky.
Zlínský kraj má zmapovány všechny zastávky na svém území, a také na územích sousedních krajů ty
zastávky, které jsou obsluhovány linkami objednávanými Zlínským krajem. U všech zastávek je
vyznačeno, zda jsou bezbariérově přístupné, či nikoli. Tuto databázi vede KOVED v softwaru Station
Manager, přístup do tohoto softwaru má i odbor dopravy a silničního hospodářství Zlínského kraje a
ŘSZK.
KOVED provádí dvakrát ročně aktualizaci databáze a opravuje údaje u zastávek, u nichž proběhla
rekonstrukce a tím dochází i k aktualizaci údajů o bezbariérové přístupnosti.

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.
Lze konstatovat, že na všech 5 aktivitách, které k těmto cílům měly vést, se v roce 2021 pracovalo a
byly naplněny.
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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 2021
V roce 2021 vznikla brožura Nejste na to sami 2021. Bližší informace viz: Sociální oblast | Zlínský kraj
(kr-zlinsky.cz)
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 2021
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. Je zde k dispozici také brožura Nejste na to sami ve Zlínském kraji
2021, 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 2021
V roce 2021 probíhala aktivní spolupráce s koordinátorkami obou projektů, a to jak formou osobních
schůzek k tématu, tak aktivní účastí zástupců Krajského úřadu Zlínského kraje na realizovaných
platformách.
Popis pracovní pozice Koordinátora prorodinné a proseniorské politiky byl zpracován.
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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 2021
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.
V závěru roku 2021 byl mezi MPSV a Zlínským krajem uzavřen dodatek č. 2 Memoranda o spolupráci
(schváleno Radou Zlínského kraje dne 06.12.2021, usnesením č. 0953/R30/21), a to vzhledem
k prodloužení projektu do 30.06.2022.
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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.
Lze konstatovat, že všechny 4 aktivity, které k těmto cílům měly vést, byly v roce 2021 naplněny.

PŘÍLOHA MONITOROVACÍ ZPRÁVY O STAVU NAPLNĚNÍ OPATŘENÍ KONCEPCE RODINNÉ A
SENIORSKÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2020-2022
22
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Tisková zpráva

Text tiskové zprávy k opatření k dílčímu cíli 1. 3 - ZVÝŠOVÁNÍ ZÁJMU O PÉČI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ:

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na zámku Vsetín se v pátek 10. září uskutečnilo slavnostní vyhlášení pátého ročníku ankety
Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2021 – kategorie pěstoun. Anketou kraj usiluje o zviditelnění a
podporu pěstounství.
„Pěstouni pečují o děti, o které se z různých důvodů nemohou starat jejich rodiče. Bývají to miminka i starší děti,
kterým pěstouni nabízejí milující náruč. Nemají to mnohdy jednoduché, ale je vidět, že pomoc, kterou dětem
nabízejí, berou jako poslání, které dává smysl,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová,
zodpovědná za oblast sociálních věcí.
Stát pěstouny podporuje finančním příspěvkem a zajištuje jim odbornou pomoc, tzv. doprovázení. „Podpora
státu je důležitá, ale nedostačující bez investice a daru do života, kterým pěstouni vybavují dítě, o které pečují.
Za to jim patří respekt a úcta společnosti. Ocenění našeho kraje v anketě Pěstoun, je jen malé poděkování pro
ně,“ uvedla Alena Gajdůšková, předsedkyně Sociálního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje.
Pěstouni vychovávají děti po dobu, po kterou jejich péči potřebují. Přechodní pěstouni několik měsíců, ostatní
pěstouni několik let, třeba až do zletilosti těchto dětí. Jsou to příbuzní dětí, ale také lidé cizí, kteří se rozhodli
pomoci, prošli procesem odborného posouzení a přípravou, a byli vybráni pro konkrétní dítě, které umístění
v nové rodině potřebovalo.
Za rok 2021 byli oceněni tito pěstouni:
Marie Těthalová
Spolu se svým manželem přijali do pěstounské péče postupně 5 dětí, jedno dítě osvojili. Službu pěstounství
začala vykonávat, společně s manželem, ještě v období, kdy nebyla legislativně upravena příprava a
doprovázení pěstounských rodin. Přesto nikdy nezapochybovala o smyslu této služby. Je vnímána okolím jako
žena s velkým a dokořán otevřeným srdcem i značnou dávkou pokory a trpělivosti. V průběhu výkonu
pěstounské péče ovdověla. I přes tuto těžkou situaci se rozhodla v nabídce pomoci dětem pokračovat formou
pěstounství na přechodnou dobu, čemuž se věnuje pátým rokem. V rámci služby pěstounství na přechodnou
dobu poskytla zázemí 4 dětem. U všech svěřených dětí podporovala jejich identitu a pomáhala jim vyrovnat se
svou rodinnou historií.
Eva a Libor Jahodovi
Manželé Jahodovi chtěli vždy velkou rodinu a počítali s tím, že ne všechny děti se jim musí narodit. Postupně
přijali ke svým 4 vlastním dětem 3 děti do pěstounské péče. Jejich rodinný život byl protkán mnoha nesnázemi,
překážkami, předsudky. Museli se vyrovnat s vlastními vnitřními dilematy, řešit těžká rozhodnutí a čelit tlaku
okolí. Jsou velmi skromní, trpěliví, své zásluhy nepřipouští. Děti přijímali v období, kdy nebylo vzdělávání
pěstounů běžnou součástí výkonu pěstounské péče. Na základě svých dlouhodobých zkušeností s výchovou
přijatých dětí došli postupně k poznání, že roky, které děti stráví v ústavu, se nedosytí nikdy. Zpětně s průběžným
vzděláváním pochopili souvislosti. Výchovu všech dětí zvládli i díky humoru a nadhledu.
Petr a Petra Hnilovi
Manželé Hnilovi přijali v minulosti do pěstounské péče jedno dítě ve věku 1,5 roku. Přebírali jej z ústavního
zařízení. Jeho vývoj byl opožděn. V prostředí manželů Hnilových se nový člen rodiny brzy adaptoval a byly u něj
patrné pokroky ve vývoji. Společně s přijatým dítětem vychovávali pěstouni ještě své dvě děti. Od roku 2014 se
začali věnovat výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, kdy v rámci této služby poskytli pomoc šesti
dětem. Všechny svěřené děti v jejich péči prospívaly. Manželé Hnilovi adekvátně reagovali na potřeby všech
svěřených dětí, tyto se v jejich péči rozvíjely. Od roku 2020 se věnují výkonu dlouhodobé pěstounské péče o dvě
děti. Pěstouni se angažují i v souvisejících aktivitách pro pěstounské rodiny, kdy paní Hnilová založila sklad
dětských věcí pro pěstouny ve Zlínském kraji.
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Příloha č. 0177-22-P01
Helena Kovářová
Paní Helena Kovářová se rozhodla převzít do pěstounské péče svého synovce, který se vlivem nepříznivých
životních událostí v jeho rodině ocitl v dětském domově. Nechtěla, aby v tomto prostředí nadále vyrůstal.
Rozhodnutí nebylo jednoduché, v té době už pečovala o své dvě děti. Mezi pěstounkou a synovcem byl navázán
velmi úzký a důvěrný vztah. Pěstounka podporuje dobré vztahy synovce s jeho rodiči. Díky řádné, obětavé a
důsledné péči tety dospěl ve zdravě sebevědomého, zodpovědného chlapce, který je připraven na vstup do
samostatného života. Je předpoklad, že pomoc a péče tety neskončí jeho zletilostí, ale i nadále si budou
vzájemnou oporou.
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