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Vážené čtenářky a vážení čtenáři, 

 

 

 

vítejte u třetího vydání Newsletteru 2021, ve kterém se budeme věnovat pravidelnému 

jednání Pracovní skupiny, ale také prvnímu setkání koordinátorek a koordinátorů 

členských municipalit. Rovněž informujeme o stavu projektu vratných kelímků a 

úspěšné organizaci semináře na Dny duševního zdraví, který pořádá Práh jižní Morava, 

z. s. Novinkou je dále zaměření na Audit familyfriendlycommunity. 

 

Věříme, že vás nové vydání Newsletteru zaujme. 

 

  

 

 

Přeji pěkné podzimní dny, 

 

koordinátor Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21 (PZK a MA 21), Martin Sítek. 
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Jednání Pracovní skupiny 
 

 

Letos se Pracovní skupina scházela převážně online. I tak jsme ale byli schopni 

projednat vše, co je potřeba a případně i odhlasovat. Tak se stalo u projektu vratných 

kelímků, který i letos pokračuje další výrobou a distribucí. Vybrána byla Pracovní 

skupinou nabídka od firmy NICKNACK. Ke spolupráci s ní se vracíme po roční odmlce, 

kdy kelímky dodal CupSystem. V průběhu října došlo dále ke schválení kelímků jako 

věcných darů Radou Jihomoravského kraje, následně byla vystavena objednávka na 

výrobu kelímků a také předány smlouvy k podpisu panu hejtmanovi, Mgr. Janu 

Grolichovi. Firma NICKNACK pak bude mít zhruba měsíc na výrobu kelímků, mezi tím 

je nutné, aby žadatelé o kelímky podepsali smlouvy, které jim zašleme poštou (v 

případě obce musí dar schválit rada/zastupitelstvo/starosta, DSO tuto povinnost 

nemají). Distribuce kelímků by mohla proběhnout na konci listopadu, nejpozději v první 

třetině prosince 2021 (nejzazší termín je ve smlouvách uveden 31. 12. 202).  

 

Pracovní skupina se dále sejde kvůli vyhodnocení tzv. akčního plánu a stanovení 

dalších cílů pro rok 2022. Jde o administrativně náročnější proces, který ovšem 

pomáhá ujasnit si priority, ale i problémy PZK a MA 21. V příštím roce například chceme 

více propojit naše aktivity s členy Projektu, například formou nejrůznějších kurzů či 

školení pro koordinátory. O tom ale více v následujícím příspěvku. 

 

 

Setkání koordinátorek a koordinátorů 
 

 

Po více jak roce se nám podařilo zorganizovat fyzické setkání členů PZK a MA 21 na 

půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Ačkoliv má setkání probíhat 2x do roka, 

nebylo tomu tak kvůli epidemii nemoci covid-19. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 

za námi přijeli, aby se dozvěděli aktuální informace, které si krátce shrneme. 
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Na setkání koordinátorů dorazil i host, ředitel Národní sítě zdravých měst (NSZM), Ing. 

Petr Švec, který přítomné seznámil s aktualitami a možnostmi spolupráce s NSZM. Také 

osvětlil možnosti projektu pocitových map, které byly dosud realizovány na úrovní obcí 

a měst, nikoliv krajů. Právě Jihomoravský kraj prostřednictvím PZK a MA 21 dostal letos 

nabídku využít pocitových map jako pilotního projektu mezi kraji v ČR. Tuto záležitost 

jsme také projednali na schůzce s náměstkem hejtmana Ing. Janem Zámečníkem. 

Ačkoliv kraj nakonec nabídku, kterou by NSZM částečně financovala za pomoci 

Norských fondů, nevyužije, neznamená to, že by pocitové mapy nemohly být 

realizovány v některé z municipalit PZK a MA 21.  

 

Součástí setkání byly dále informace o rozpočtu a dotačním programu Zdravé 

municipality. Bohužel jsme nadále svědky následků pandemie, jelikož dotační 

program pravděpodobně nebude vypsán ani na rok 2022 a rozpočet PZK a MA 21 

opět setrvá na nižších hodnotách, než tomu bylo před pandemií. Za celé 

problematické období jsme se ovšem naučili pracovat i s tímto menším finančním 

obnosem, a ačkoliv nás teprve čeká analýza, co za něj zvládneme realizovat, a co 

nikoliv, dovolím si tvrdit, že díky zodpovědnému hospodaření PZK a MA 21 můžeme 

obsáhnout více aktivit.  

 

Za tímto účelem koordinátor PZK a MA 21 vyhodnotil dotazníky, které koordinátoři 

vyplnili ještě v roce 2020 a představil účastníkům témata, o které byl v dotaznících 

projeven největší zájem, a která by PZK a MA 21 mohl teoreticky podpořit. Zřejmě 

největší shoda panovala na možnosti zorganizovat a zafinancovat školení na správu 

sociálních sítí nebo grafické programy na tvorbu pozvánek a plakátů. Podpora 

podobných kurzů a školení by se mohla promítnout do akčního plánu pro rok 2022.  

 

Pro upřesnění: průměrná cena celodenního nebo dvoudenního (jeden den teorie, 

druhý den praktické úkoly a jejich vyhodnocení) školení na správu sociálních sítí, 

copywriting, apod. se pohybuje v rozmezí od 20 000 Kč do 45 000 Kč. Záleží na 

společnosti, která jej provádí a nastavených parametrech školení. V takovém případě 

bychom uspořádali jedno školení pro všechny koordinátory (buď online nebo fyzicky). 

 

V neposlední řadě přišly byly na programu také prezentace některých obcí, které se 

mohly podělit o novinky ve vlastních projektech, akcích, zapojení občanů a zlepšování 
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kvality života. Velmi zodpovědně k tomu přistoupila obec Vedrovice, jejíž zástupkyně 

všechny účastníky velmi podrobně o obci a jejích aktivitách informovala. Zajímavé 

bylo například zapojení všech generací obyvatel do dílčích projektů, jako je sázení 

alejí, budování volnočasového venkovního zázemí pro děti, dospělé i seniory nebo 

vztyčení „covidového kříže“. 

 

Tuto část programu, která se zaměřuje na sdílení dobré praxe, bychom chtěli pro další 

setkávání zařazovat častěji. Také je možnost aktivity v obcích, městech a DSO 

propagovat prostřednictvím sociálních sítí PZK a MA 21, včetně samotného webu 

nebo Newsletteru. Členové by tedy neměli váhat, vzájemné sdílení bude mít za 

následek mnohem větší dosah, zejména u širší veřejnosti a dalších obcích, městech 

nebo DSO, které dosud součástí Projektu nejsou.  

 

Audit familyfriendlycommunity 
 

Nově se v Newsletteru budeme věnovat projektu, který se zaměřuje na systematické 

zajištění kvalitního rodinného života v obci. Někteří členové PZK a MA 21 již s tímto 

projektem seznámeni jsou a rovněž se do něj zapojili. I tak bychom rádi přinesli základní 

informace pro obce, které součástí auditu nejsou. O možnostech podpory auditu 

pomocí PZK a MA 21 momentálně probíhají jednání s odborem sociálních věcí, který 

se zaměřuje na rodinnou politiku v Jihomoravském kraji. 

 

Z historie projektu 

Původní název „audit familienfreundlichegemeinde“ odkazuje na rakouský původ 

projektu. Ten vznikl v roce 2002, samotná realizace pak byla přenesena na společnost 

Familie & Beruf Management GmbH. 

 

Ke schválení Licenční smlouvy auditu a jeho zanesení do Koncepce rodinné politiky 

Jihomoravského kraje došlo již 30. 4. 2015. Jihomoravský kraj se tak stal prvním krajem, 

který audit na území České republiky realizoval. I díky tomu PZK a MA 21 zvažuje projekt 

v roce 2022 zapsat do soutěže Dobrá praxe, kterou vypisuje Národní síť zdravých měst. 
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K čemu audit slouží 

Cílem auditu je podpora tzv. pro-rodinného klimatu v obci. Základ tvoří budování 

vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Zároveň cíleně zvyšuje atraktivitu obce, 

která skýtá vhodné místo pro život všech generací z pohledu ekonomického, 

spolkového, demografického, investičního a občanského. Jak se píše na webových 

stránkách projektu https://www.affc.cz/: „Název audit familyfriendlycommunity 

(rodině přívětivá obec) vychází z latinského slova audire (slyšet, naslouchat, 

konzultovat). Nejedná se tedy o audit v pravém slova smyslu, ale o vzájemné 

naslouchání mezi občany a zástupci obce.“ 

 

Fáze realizace auditu 

Přípravná fáze 

• Obec se zúčastní semináře, který pořádá bezplatně Jihomoravský kraj. 

• Obci je přidělen poradce, který ji celým auditem doprovází. 

 

Realizační fáze 

• Obec seznámí své občany (např. prostřednictvím rozhlasu, letáků, zpravodaje) se 

zahájením auditu familyfriendlycommunity. 

• Obec sestaví max. 15člennou pracovní skupinu (zástupci obce, občanů, odborných 

expertů, neziskových organizací, vzdělávacích institucí, podnikatelů a dalších). 

• Pracovní skupina na prvním tzv. hodnotícím workshopu analyzuje současný stav pro-

rodinných aktivit v obci. 

• Pracovní skupina na druhém tzv. plánovacím workshopu vytvoří návrh nových pro-

rodinných aktivit a opatření (v ideálním případě využije náměty od občanů). 

• Rada nebo zastupitelstvo obce z návrhů vybere a schválí ta opatření, která budou 

během následujících tří let realizována. 

 

Udělení certifikátu 

• Do obce je vyslán hodnotitel, který prozkoumá, jak v obci předchozí celý proces 

probíhal. 

• Dle doporučení hodnotitele Jihomoravský kraj udělí/neudělí obci základní certifikát. 

• Po udělení certifikátu následující 3 roky obec realizuje schválená opatření a aktivity. 

https://www.affc.cz/
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• Po uplynutí této tříleté doby je obci udělen plný certifikát audit. 

 

 
 

 


