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DATUM:            5. června 2020 
MÍSTO KONÁNÍ:         zasedací místnost tajemníka Magistrátu města Brna, Nová radnice, dv.č.32 
ÚČASTNÍCI:                členové Poradního sboru RMB pro rodinu podle prezenční listiny, která je přílohou zápisu. 

VYHOTOVIL:            Bc. Drahomíra Tesařová 
 

ZÁPIS Z 89. JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU RMB PRO RODINU 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

  
1. Akční plán 2021 – 2023 Plánu zdraví města Brna  - stanovení schvalovacího postupu ze strany Poradního 

sboru RMB pro rodinu 
2. Zlepšení informovanosti veřejnosti o prorodinných opatřeních města Brna prostřednictvím Brněnského 

metropolitanu a periodik městských částí.  - Průběžné informace, příprava hlavního tématu říjnového čísla 
periodika. 

3. Posilování rozhodovacích kompetencí u mladé generace – dohodnutí konečné podoby realizace aktivity. 
4. Podpora osamělých seniorů- Aktivita na podporu všímavosti veřejnosti vůči svým osamělým sousedům - 

seniorům. V současných dnech velmi aktuální téma. Úkolem PSpR bude navrhnout konkrétní způsob 
realizace této aktivity.  

5. Definování priorit v oblasti podpory rodiny pro politickou reprezentaci města Brna. (Cílem je vytvořit soubor 
doporučení pro politickou reprezentaci města v oblasti rodinné politiky). Každý člen PSpR může formulovat 
svá doporučení. 

6. Různé – (Informace o přípravě dotačních výzev na rok 2021, Odložení vypracování Monitorovací zprávy na 
rok 2021 a další dle aktuálního dění) 

 
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:  
 
Jednání zahájila tajemnice PSpR  Bc.Tesařová spolu s předsedkyní PhDr. Ing. Oujezdskou. 
Paní Tesařová informovala o nových personálních změnách: 

• Změna na pozici referenta pro oblast aktivního stárnutí Odd. prorodinné politiky Odboru zdraví MMB: novým 
referentem je paní Markéta Svítilová, která nastoupila na tuto pozici místo paní Kateřiny Dudkové. 

• Změna na pozici koordinátora projektu Brno-Zdravé město: nově je koordinátorkou MUDr. Zora Prosková, která 
bude zastupovat paní Ing. Ladislavu Zítkovou po dobu její rodičovské dovolené. 

• Změna zástupce OSP MMB, referenta sociálního začleňování v Poradním sboru pro rodinu: Bc. Radka Novotná 
bude zastupovat Mgr. Marii Pařilovou po dobu její rodičovské dovolené.  

 
Informace o přípravě dotačních výzev na rok 2021 
 
Tento bod byl pro svou aktuálnost zařazen na začátek jednání.  Mgr. Rossi informovala o změnách v dotačních 
programech Odd. prorodinné politiky OZ MMB, které budou platit od dotačního řízení na rok 2021: 
 

• Dojde ke sloučení dotačních programů "Dotace na projekty v oblasti podpory rodiny" a "Dotace na projekty v 
oblasti podpory aktivního stárnutí" se sloučí do jediného programu "Dotace na projekty v oblasti podpory 
rodinné politiky". 
 

Důvody sloučení dotačních programů v jeden dotační program: 
- Sledování aktuálních trendů v rodinné politice, kdy seniorská problematika je do rodinné politiky vždy zahrnuta                          
a nevyčleňuje se. Dále rodinná politika definuje další odvětví např.: podpora mezigeneračních vztahů nebo podpora 
dobrovolnictví, ve kterých se podpora rodiny a seniorů prolíná. 
- Zvýšení efektivity přidělených finančních prostředků a zjednodušení administrace dotačního programu (řada žadatelů 
o dotaci si podává své žádosti do obou dotačních programů a je nutno sledovat, zda se jednotlivé projekty nezdvojují). 
- Návrh na sloučení dotačních programů vzešel od Hodnotící komise dotčených programů v oblasti zdraví, která hodnotí 
jednotlivé žádosti o dotaci. 
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• Maximální výše finančních prostředků požadovaných na jeden projekt se zvýší na 200 000,-Kč. 

• Žadatelé budou moci v rámci tohoto dotačního programu podat maximálně 3 projekty, z toho jeden na provoz 
organizace a dva na aktivity. 

 
PSpR vzal tuto změnu na vědomí. Nebyly žádné podněty a připomínky.  
 
Akční plán 2021 – 2023 Plánu zdraví města Brna - stanovení schvalovacího postupu ze strany Poradního sboru 
RMB pro rodinu  
 
Bc. Tesařová informovala, že do konce srpna 2020 musí být vytvořen a poradním sborem odsouhlasen návrh Akčního 
plánu pro 2021-2023 Plánu zdraví města Brna (dále jen AP). 
 
PSpR se dohodl na tomto schvalovacím postupu: 

• Do 13.7.2020 Odd. prorodinné politiky OZ MMB vypracuje návrhy AP pro oblast podpory rodiny a podpory 
seniorů. 

• Dne 21.7.2020 v 9.30 v zasedací místnosti Odboru zdraví MMB, proběhne schůzka pracovní skupiny 
k připomínkování návrhů. Pracovní skupina bude složena se zástupců PSpR. (Mgr. Sekanina, PhDr. Ing. 
Oujezdská, PhDr. Karnet, Mgr. Rossi, Bc. Tesařová, paní Svítilová). Pracovní skupina obdrží návrhy AP 2021-
2023 nejpozději 13.7. 2020. 

• Odd. prorodinné politiky OZ MMB zpracuje připomínky pracovní skupiny do návrhu AP a ten po zapracování 
připomínek rozešle všem členům PSpR, který bude mít možnost AP připomínkovat do pondělí 24.8.2020.  

• 25.8.- 30.8.2020 zpracování všech připomínek a vytvoření konečné verze AP, která bude postoupena                           
ke schválení dalšími řídícími složkami města Brna. 

 
Zlepšení informovanosti veřejnosti o prorodinných opatřeních města Brna prostřednictvím Brněnského 
metropolitanu a periodik městských částí.  - Průběžné informace, příprava hlavního tématu říjnového čísla 
periodika. 
 
Bc. Tesařová informovala o tématech článků, které byly publikovány v Brněnském metropolitanu (dále BM) dle podnětů 
PSpR: 
Duben: Info o aktualizovaném Katalogu bezbariérové přístupnost centra města Brna 
Květen: Týdny pro rodinu 2020 
Červen: Den otců – je zde pouze zmínka v souvislosti s Vida centrem, (ale na náš podnět), info o  aktivitě Dopis pro 
babičku, dopis pro dědečka 
 
V plánu je na: 
Červenec a srpen (vychází dvojčíslo): Doporučení pro dny s tropickými teplotami (nejen pro seniory) doplněné                             
o informace o „chladných zónách“ v centru města. 
Září: Audit familyfriendlycommunity (podněty již zaslal Mgr. Sekanina paní Tesařové) 
Říjen: rodinné politice bude věnováno „téma vydání“ 
 
PSpR se ohledně zpracování „tématu vydání“  říjnového čísla BM  dohodl takto: 
 
Bc. Tesařová všechny podněty, které zazněly na dnešním jednání,  předá redaktorům BM. Na základě jejich pokynů 
budou podněty rozpracovány a paní Tesařová se bude na jednotlivé členy PSpR obracet dle aktuální potřeby získání 
dalších  informací k tématům. 
 
Příspěvek do „tématu vydání“ říjnového čísla BM by měl obsahovat tyto podněty: 
 

• Základem našeho příspěvku by měl být nějaký příběh, který vzbudí emoce, na který budou navazovat ostatní 
informace z oblasti podpory rodiny.  

• Rozhovor s MUDr. Proskovou a Mgr. Navrátilovou, Ph.D. - ohlédnutí za vznikem rodinné politiky města.  

• Mnoho let se snažíme ocenit a propagovat určité hodnoty a tím kultivovat potenciál, který v rodinách je. Věříme, 
že tím přispíváme k tomu, aby lidé ve městě Brně zůstávali, zakládali své rodiny, které zde naleznou příjemné 
místo pro život. Dále věříme, že naše činnost přispívá k větší všímavosti a ohleduplnosti mezi lidmi. Tyto 
hodnoty nevznikají samy od sebe, ale je za nimi práce mnoha a mnoha neznámých lidí, a to zejména v rodinách. 
Cítíme potřebu, alespoň touto cestou toto úsilí ocenit. Dále je ale řada odborníků, kteří hodnotu rodiny                                
a mezilidských vztahů prosazují i ve svých profesích (jedním z nich je právě MUDr. Prosková), a i toto úsilí je 
velmi cenné.  

• V období pandemie jsme byli svědky ohromné solidarity, která se projevila řadou dobrých skutků, kterými se 
zejména mladá generace zapojila do pomoci seniorům. V tomto ohledu můžeme jmenovat zejména studenty 
Masarykovy univerzity nebo skauty, kteří se aktivně a dlouhodobě zapojili do nejrůznějších aktivit ve prospěch 
seniorů.  
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• V našem příspěvku bychom chtěli také poděkovat nadacím a dalším donátorům, kteří dokázali velmi rychle 
zareagovat na aktuální situaci a nabídnout pomoc prostřednictvím svých dotačních programů.  

• Chtěli bychom všechny povzbudit k všímavosti vůči svým sousedům, zejména seniorům. 

• Tyto výše uvedené myšlenky by se měly prolínat s konkrétními informacemi o tom, co se ve městě v rámci 
podpory rodiny realizuje. 

 
Posilování rozhodovacích kompetencí u mladé generace – dohodnutí konečné podoby realizace aktivity. 
 
Mgr. Navrátilová, Ph.D. představila projekt „Zažehni jiskru“, který naplňuje cíle stanovené v aktivitě č. B1.5.2.1., která je 
uvedena v Akčním plánu 2018-2020 Plánu zdraví města Brna. Stručný popis projektu je přílohou tohoto zápisu. 
PSpR doporučil rozšířit informaci o tomto projektu, aby se dostal do povědomí na školách. Informaci o projektu „Zažehni 
jiskru“ předáme k uveřejnění ve školském zpravodaji. Paní Ondrůjová nabídla možnost obrátit se přímo na učitele, se 
kterými spolupracuje v rámci jiného projektu. 
Bc. Tesařová informovala, že je v plánu uspořádat workshop na toto téma v celkové hodnotě 20 000Kč. Dodavatel 
tohoto workshopu bude znám po provedení průzkum trhu a bude s ním dohodnuta konečná podoba workshopu, který 
by měl být určen mladým lidem v rozmezí 13-19let. 
 
Podpora osamělých seniorů-aktivita na podporu všímavosti veřejnosti vůči svým osamělým sousedům - 
seniorům. V současných dnech velmi aktuální téma.  
 
PSpR vyjádřil k tématu tyto náměty a navrhl možnost postupu: 
 

• Toto téma je v současné době více aktuální, neboť mnoho seniorů se izoluje z důvodu strachu z nákazy 
koronavirem. 

• Třeba apelovat na sousedské neformální vztahy, vyzývat lidi k všímavosti vůči svým sousedům – seniorům. 

• Je zde možnost oslovit městské části, aby se obrátily na předsedy samospráv bytových domů, neboť ti ve  
většině případů znají a komunikují se všemi nájemníky v bytovém domě.  

• Tomuto tématu bude věnována pozornost na některém z dalších setkání. 
 
Definování priorit v oblasti podpory rodiny pro politickou reprezentaci města Brna. (Cílem je vytvořit soubor 
doporučení pro politickou reprezentaci města v oblasti rodinné politiky).  
 
Tento bod programu byl s časových důvodů přesunut na další setkání. Do příštího setkání si členové PSpR promyslí 
své návrhy. 
 
Různé  
Bc. Tesařová informovala o odložení vypracování Monitorovací zprávy z oblasti rodinné politiky na rok 2021. 
PhDr. Crhová informovala, že v městské části Brno-Bohunice se bude budovat komunitní centrum, které nabídne 
činnosti přispívající k posilování mezigeneračních vztahů (aktivity pro rodiny s dětmi a seniory na jednom místě). 
 
Tip: V městě Sokolnice je příklad dobré praxe ve skloubení aktivit rodinného centra a domova pro seniory, možno čerpat 
inspiraci. 
 

Paní předsedkyně poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.  
 

ÚKOLY:  

Promyslet a formulovat jednotlivé body do „Priorit v oblasti podpory rodiny pro politickou reprezentaci města Brna“. 

 

Další termín setkání: 25.9.2020. 

 

 

PŘÍLOHY: 

Prezenční listina 

Projekt Zažehni jiskru 

Aktualizovaný seznam členů PSpR s kontakty 

 


