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Proč v projektu MagNet?

Průzkum v roce 2016

 Problém (zejména) v příhraničí – odliv obyvatel, zejména žen

 Zájem, ale i dostatek příkladů dobré praxe

Hledání nových iniciativ v celém programovém území

 Oslovení přes projektové partnery

 Odborní partneři: obce, NNO, zemská vláda, ministerstvo práce,

úřad práce, firmy

Konference 10. 10. 2018

 Celkem 16 příspěvků z obou stran hranice

 Výsledkem je sborník dobré praxe



Konference 10. 10. 2018
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Obec přátelská rodině - AT
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auditováno 499 obcí (27 % 

rakouských obcí), 2,5 mil. 

Občanů

ve čtyřech regionech se obce 

spojily, aby se z nich stal 

region vhodný pro rodiny

210 obcí se od roku 2013 

zapojeno certifikátu UNICEF 

Obec přátelská k dětem

výsledek auditu není finančně 

ohodnocen



Obec přátelská rodině - CZ
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vyhlašuje každoročně MPSV

5 velikostních kategorií obcí 

podle počtu obyvatel

žádost může být doplněna 

koncepčním materiálem pro 

tuto oblast

výsledek je finančně 

ohodnocen (až 900 tis Kč)

od roku 2017 je součástí také 

cena Obec přátelská 

seniorům



Podniky a VŠ pro rodiny v AT

06.12.201

9

pro firmy od 5ti zaměstnanců - audit povolání a rodina 

(kvalifikovaný poradce pomůže definovat opatření přátelská vůči 

rodině)

síť institucí (podniků, obcí, ale i VŠ) přátelských k rodině má, od 

svého vzniku v roce 2015, již 520 členů

https://www.unternehmen-fuer-familien.at/

https://www.unternehmen-fuer-familien.at/


Pomoc při návratu na trh práce v CZ

Síť pro rodinu, z. s., (dříve Síť mateřských center, myšlenka převzata 

z Německa) má k datu 268 členských center v ČR (z toho 27 jich 

působí v Kraji Vysočina). 

Projekty s podporou MPSV: 

Práce s rodinou na Vysočině (ÚP Jihlava) – pomoc rodičům dětí do 15 

let, kteří jsou v evidenci UP získat zaměstnání

22 % K ROVNOSTI – projekt poskytuje firmám nástroj, který jim 

ukazuje, jak na tom jsou s odměňováním, bez nutnosti sdílet citlivé 

informace s dalšími subjekty

Mikrojesle - péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu 

maximálně čtyř dětí; již více jak 72 jich funguje na menších obcích
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Business & Professional Women

Za 85 let jde o nejvlivnější síť žen profesionálek, která má své 

zastoupení v 95 zemích na pěti kontinentech a sdružuje více než 

45 tisíc žen.

Equal Pay Day (Den platové rovnosti) – den, kdy ženy dosáhnou 

stejného výdělku jako muži za předchozí rok

Rovné zapojení žen a mužů do rozhodovacích pozic

Mentoring
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Další podpůrné aktivity
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Díky za pozornost...


