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NÁZEV: 
 

Projekt Prorodinná politika ZR 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje aktivity pro rodiny s dětmi mimo jiné tím, že podporuje 
činnost rodinných center. Z toho důvodu žádá o finanční podporu z Fondu Vysočiny Kraje 
Vysočina. Projekty jsou podávány od roku 2013. I v letošním roce se podává žádost o finanční 
podporu Kraje Vysočina. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci programu 
„Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015“ z Fondu Vysočiny. 
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Počet příloh:  1 Záměr žádosti na Fond Vysočiny, Podpora prorodinné politiky  

2 Přehled plánovaných aktivit rodinných center 
3 Tabulka s předpokládanými položkami rozpočtu 

 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou v letošním roce hodlá pokračovat v podpoře prorodinné politiky finanční 
podporou projektu čerpajícího z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Projekty byly realizovány již 
v roce 2013 a 2014. V letošním roce je třeba podat žádost o finanční podporu na Kraj Vysočina do 
31. 10. 2015. Grantový program podporuje prorodinné aktivity obcí, které jsou realizovány 
v souladu s Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina. V příloze přikládáme záměr žádosti. 
 
Geneze případu 
V roce 2013 a 2014 byly realizovány projekty Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou. 
V letošním roce se tento projekt realizuje také. Rodinná centra Kopretina – centrum pro rodiny s 
dětmi a Rodinné centrum Srdíčko na základě smluv o dílo zajišťovaly volnočasové a vzdělávací 
aktivity pro rodiny s dětmi a pro seniory, kdy byl také důraz kladen na posílení mezigeneračních 
vazeb, na zvýšení bezpečnosti a informovanosti seniorů. Zájmem města je zajištění kontinuity 
těchto aktivit. V letošním roce byl vyhlášen nový grantový program „Podporujeme prorodinnou a 
seniorskou politiku obcí 2015, v rámci kterého byl podán projekt Podpora prorodinné politiky Města 
Žďár nad Sázavou 2016.  
Podání žádosti bylo v letošním roce zkráceno do konce října. Na základě rozhodnutí pana 
místostarosty byla žádost podána v termínu a nyní předkládáme podání žádosti ke schválení radě 
města.  
Cílovou skupinou projektu jsou opět rodiny s dětmi, senioři, ale také rodiny v náročné životní 
situaci. Záměrem je nabídnout rodinám a seniorům volnočasové aktivity směřující ke zvýšení 
informovanosti, bezpečí seniorů, u rodičů s dětmi jsou to aktivity k podpoře rodičovských 
kompetencí a pomoci v obtížné životní situaci rodiny (např. zadlužení, dítě s výchovnými problémy, 
návrat do zaměstnání po mateřské dovolené, aj.). Důraz je kladen také na podporu 
mezigeneračního soužití.  
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny bylo podpořeno Komisí prorodinných aktivit, 
sociální a zdravotní. Projekt zajišťuje kontinuitu podpory prorodinné politiky ve městě a dále 
prostřednictvím smluv o dílo umožní pokračování volnočasových a vzdělávacích aktivit rodinných 
center Kopretina – centrum pro rodiny s dětmi a Rodinné centrum Srdíčko. Činnost těchto 
organizací ve městě je dlouhodobá a kvalitní, proto byly zapojeny do realizace podpory prorodinné 
politiky města a do prací na aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb města. Spolupráce 
s organizacemi je dobrá a je využívána i pro další práci s rodinami i jednotlivci. 
 
Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na částku 200 000 Kč. Spoluúčast žadatele je uvedena 
ve výši 52% (tj. 108 000 Kč), poskytnutá dotace ze strany Kraje Vysočina by mohla činit 92 000 Kč. 
V případě, že dotace bude poskytnuta, bude částka poukázána jednorázově bankovním převodem 
na účet města, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy. Ta musí být odevzdána nejpozději do konce ledna následujícího roku. 
Část spoluúčasti města by mohla být hrazena z prostředků, které těmto subjektům poskytne Město 
Žďár nad Sázavou v rámci rozpočtu 2016. 
Tabulka získaných dotací od Kraje Vysočina a spoluúčasti města. 
 
 2013 2014 2015  - žádost 
Dotace Kraje Vysočina 120 000 84 000 88000 
Spoluúčast města 80 000 116 000 112000 
 
 
 



Návrh řešení 
 

Schválit návrh usnesení 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
 

• Nejsou navrženy varianty 

 
Doporučení předkladatele 

Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme 
prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015“ z Fondu Vysočiny. 

 
Stanoviska  
nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Položkový rozpočet 
(V rámci projektu budou uzavřeny smlouvy o dílo s vybranými organizacemi. Ze strany města Žďár 
nad Sázavou se tedy bude jednat o nákup služby) 
 

číslo 
položky Druh finančních prostředků   

  CELKOVÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 200 000 
1 z toho a) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0 
2   v tom: Materiálové náklady 0 
3     v tom: potraviny 0 
4       vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 0 
5       pohonné hmoty 0 
6       jiné materiálové náklady 0 
7   v tom: Nemateriálové náklady 0 
8     v tom: energie 0 
9       opravy a udržování 0 

10       cestovné 0 
11       spoje celkem 0 
12       nájemné 0 
13       školení a kurzy 0 
14       pořízení DNM do 60 tis. Kč 0 
15       jiné ostatní služby 200 000 
16   v tom: Ostatní provozní náklady 0 
17 z toho b) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 0 
18   v tom: Mzdové náklady 0 
19     v tom: hrubé mzdy 0 
20       DPČ 0 
21       DPP 0 
22       ostatní mzdové náklady 0 
23   v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 0 
24     v tom: pojistné ke mzdám 0 
25       pojistné k DPČ 0 
26       ostatní pojistné 0 
27   v tom: Ostatní osobní náklady 0 

 
 

Předpokládaný rozpis nákladů organizací zapojených 
do projektu – rozpis fakturace služeb Období 2015 

Název nákladu Částka* 
Spotřeba materiálu 60 400 Kč 
Spotřeba energie 10 900 Kč 
Nájem 23 700 Kč 
Poštovné a telefony 0 
Ostatní služby (propagace, divadlo aj.) 8 000 Kč 
Služby spojené s nájmem 0 
Osobní náklady (koordinátorky a lektorky aktivit) 97 000 Kč 
Celkem 200 000 Kč 
*jedná se o předpokládanou výši nákladu, jednotlivé položky (částky) se mohou měnit, celková výše zůstane 
zachována, tj. 200 000 Kč. 
 
 
 
 



Stručný popis naplněných kritérií prorodinného projektu ve Žďáře nad Sázavou 
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi 2016 
 
Proběhnou aktivity cílené na: 
 
 

1) Aktivity zaměřené na podporu rodin se specifickými potřebami →  jedná se o nové 
aktivity, které jsou zaměřené na podporu rodičů samoživitelů a jejich děti →  rodin se 
specifickými potřebami. 
 

• Jedná se o měsíční pravidelnou aktivitu pod odborným vedením, psychologa, 
speciálního pedagoga a pediatra. Bude se jednat o komunitní setkávání, během kterého 
bude pracováno s celou rodinou, pomocí prožitkových a interaktivních her pro rodiče 
s dětmi – rodiny se specifickými potřebami. Vzdělávání rodičů bude probíhat v oblasti 
výchovy, komunikace a přístupu k dítěti během a po rozvodovém stavu či ztrátě jednoho 
z rodičů. V rámci aktivity je I. část společná pro rodiče s dětmi a II. část je rozdělena a 
zaměřena zvlášť na práci s rodičem a na práci s jeho dítětem. 

      Předpoklad účasti: 6 – 8 rodin s dětmi 
 

Výstup: Podpora a pomoc rodinám se specifickými potřebami. Rodina – bezpečný 
prostor a jistota pro dítě, zlepšení vztahů, komunikace a soulad v rodině. 
 
 

2) Aktivity zaměřené na podporu mezigeneračního soužití, na podporu a prohloubení 
rodinných vztahů → jedná se o aktivity vycházející z tradičních hodnot způsobu života, při 
nichž by mělo docházet k vzájemné mezigenerační komunikaci (prarodič→ rodič –→ dítě 
→)  
 
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, vytváření příležitostí pro 
setkávání generací a prevence sociálního vyloučení. 

  
• Duchovní hodnoty v rodinách  

Tradiční mezigenerační duchovní obnova pro ženy o povědomí křesťanských hodnot                
a tradičního křesťanského života. 
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, vzdělávání seniorů, příležitost pro setkávání 
generací a prevence sociálního vyloučení 
Předpoklad účasti -  20 rodin + 15 rodin seniorů 
 

• Postní doba a tradiční Velikonoce v Kopretině 
Jarní a Velikonoční aranžmá, tradiční výroba kraslic – tvoření z pedigu, perníku, výroba kraslic a 
ukázka velikonočních pokrmů 
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, vzdělávání seniorů a příležitost pro setkávání 
generací  
Předpoklad účasti -  20 rodin + 10 rodin seniorů 
 

• Táta frčí 
Podpora aktivního otcovství - sportovní a vzdělávací den pro tatínky či dědečky s dětmi i pro celé 
rodiny.  
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, aktivní zapojení seniorů a příležitost pro 
setkávání generací  
Předpoklad účasti -  20 rodin 
 

• Adventní dílny, beseda o vánočních tradicích a zvycích 
Výroba perníkových chaloupek, svíček a drobných dárečků, ukázka vánočních pokrmů. 
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, vzdělávání seniorů, aktivní zapojení seniorů a 
prevence sociálního vyloučení. 



Výstup: díky přednášeným tématům a tvůrčím dílnám získat další informace využitelné pro zdravé 
fungování rodiny a podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, vzdělávání seniorů, aktivní 
zapojení seniorů a příležitost pro setkávání generací. 
Předpoklad účasti - 20 rodin + 20 rodin seniorů 
 

• Mikulášská nadílka s kulturním programem  
Divadlo pro děti i rodiče 
Výstup: podpora prohloubení rodinné soudržnosti, příležitost pro setkávání generací a 
prevence sociálního vyloučení.  
Předpoklad účasti -  30 rodin 
 

3)   Aktivity zaměřené na setkávání generací, zapojování seniorů do aktivního života,    
      pořádání vzdělávacích, společenských a kulturních akcí s tímto cílem.  
      Výstup: aktivní zapojení seniorů do programu centra, vzdělávání seniorů. 

 
• Babiččina pohádka (3 akce ročně) 

Babička čte dětem pohádku, kterou si spolu s rodiči po té ztvární dramaticky, pomocí divadélka, 
výtvarně ztvární. 
Výstup: podpora a prohloubení rodinné soudržnosti, aktivní zapojení seniorů a příležitost pro 
setkávání generací, prevence sociálního vyloučení seniorů. 
Předpoklad účasti -  10 rodin + senior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rodinné centrum Srdíčko 

Přehled plánovaných aktivit v roce 2016 pro Město Žďár nad Sázavou 
 
1. Aktivity zaměřené na podporu mezigeneračního soužití a na prohloubení rodinných  
vztahů, vytváření příležitostí pro setkávání generací  
Výstup: prohloubení rodinné soudržnosti a prevence sociálního vyloučení. 
Popis aktivit:  

• Tvořivé workshopy pro rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty  
Tvořivá odpoledne s různým zaměřením, většinou podle ročního období či lidových tradic 
(Velikonoční dílna, Adventní dílna, společné odpoledne pro rodiče, prarodiče a děti 
probíhající v rámci Týdne otevřených dveří) – 4 akce ročně, předpokládaný počet 60 rodin.  

• Kulturní akce pro děti a jejich rodiče či prarodiče  
 Kulturní akce probíhající jako doprovodný program tradičního Týdne otevřených 

dveří – divadlo pro děti, klaunské vystoupení, autorské čtení – autor dětské 
literatury, diskuze a autogramiáda – 3 akce ročně, předpokládaný počet 70 rodin.  

 Mikulášská besídka, Vánoční besídka, Dětský karneval – tradiční společné akce 
pro celou rodinu, 3x ročně, předpokládaný počet 80 rodin.  

• Zábavné programy pro děti, rodiče a prarodiče  
 Veselý mejdánek na rozloučenou se školním rokem – společná velká akce na 

ukončení školního roku a přivítání prázdnin v prostorách centra či venku na 
prostranství mezi budovami polikliniky. Soutěže, hry pro děti, skákací hrad, tvořivé 
dílny, 1 akce ročně, předpokládaný počet 40 rodin.  

 
 
2. Aktivity zaměřené na rozvoj zdravého životního stylu rodiny 
Výstup: díky přednášeným tématům získat  informace využitelné pro zdravé fungování  
rodiny 

• Předporodní kurzy a poradenství 
 1x za 14 dní, 4 bloky ročně po 6 tématech  

1. Konec těhotenství, chystáme se do porodnice 
2. Porod a vše, co s ním souvisí 
3. Příprava k porodu s tatínky 
4. Šestinedělí 
5. Kojení 
6. Péče o dítě  

Kurzy probíhají ve spolupráci s Gynekologicko-porodním oddělením v Novém Městě na 
Moravě, lektorky Jana Kamarádová, DiS, Martina Sejkorová, DiS, Mgr. Kateřina 
Bukáčková  

            
• Workshop „O krok dál v Respektovat a být respektován“ 

Navazující kurz pro rodiče, pedagogy a vychovatele, kteří absolvovali v roce 2015 základní 
kurz Respektovat a být respektován.   
Termín konání – únor 2016, předpokládaný počet 27 rodin.  
 

• Přednášky o vývoji a výživě dětí  
 Výživa dětí – beseda s výživovou a laktační poradkyní o výživě dětí od prvních 

příkrmů až po stravu školáků, 1x za půl roku, předpokládaný počet 8 rodin.  
 Psychomotorický vývoj dítěte – beseda s fyzioterapeutkou o správném 

psychomotorickém vývoji dětí v prvním roce života, součástí přednášky je 
individuální odborné poradenství, 1x za rok, předpokládaný počet 6 rodin.  



 Vaříme bez lepku – beseda s výživovou poradkyní o problematice potravinových 
alergií, předpokládaný počet rodin 15.  
 

 
• Kurzy zdravého vaření pro veřejnost – Vaření při potravinových omezeních  

Kurzy vaření pro veřejnost s výživovou poradkyní Mgr. Kateřinou Bukáčkovou zaměřené 
na přípravu stravy pro osoby s různými druhy potravinových omezení (alergie na lepek, 
laktózu, vejce atd.). Podpora a vzájemná výměna zkušeností účastníků. Využití lokálních 
surovin, podpora místních producentů potravin.  Předpokládaný počet 10 rodin.  
 

• Kurz Poskytování první pomoci  
Odborná přednáška pro rodiče dětí všech věkových kategorií o prevenci úrazů a první 
pomoci při úrazech a nemocech dětí. Praktický nácvik resuscitace na modelech s využitím 
moderních technických pomůcek. Vede Alena Veselá ze Záchranné služby kraje Vysočina. 
1x ročně, červen 2015. Předpokládaný počet 7 rodin.  
 

• Beseda o finanční gramotnosti  - Beseda s odbornicí na finanční gramotnost o udržitelném 
hospodaření v domácnosti, rizika finančních produktů, praktická tvorba rozpočtu, vhodné i 
pro seniory. Vede JUDr. Dagmar Čížková, vedoucí občanské poradny. 1x ročně, 
předpokládaný počet 8 rodin.   

 
 

 
• Blok přednášek o výchově dětí, rodičovství a partnerských vztazích  

 Poruchy příjmu potravy u dospívajících – přednáška psychoterapeuta a odborníka 
na rodinnou terapii Bc. Jana Sobotky o poruchách přijmu potravy u mladistvých, 
rané příčiny těchto problémů ve výchově dětí, prevence, možnosti řešení z pohledu 
psychoterapeuta. Počet klientů 10.  

 Domácí násilí v rodinách – přednáška Mgr. Antonína Křoustka, vedoucího 
Jihlavské pobočky Bílého kruhu bezpečí, informace o problematice, jak rozpoznat 
příznaky domácího násilí, druhy násilného jednání, násilí na ženách, na seniorech, 
možná řešení, pomáhající organizace atd. Počet klientů 15, akce se koná 1x ročně.  

 Mužský a ženský jazyk v rodinném poli - přednáška psychoterapeuta a odborníka 
na rodinnou terapii Bc. Jana Sobotky o komunikaci mezi partnery, o zásadách dobré 
komunikace pro fungování rodiny podle principů rodinné terapie. Délka trvání 90 
minut, 1x ročně. Počet klientů 12 

 
 

V nabídce centra je také individuální pomoc rodičům a prarodičům při problémových 
situacích v rodině buď přímo v centru, nebo nasměrováním na odborná pracoviště. 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Aktivity zaměřené na podporu slaďování rodinného a pracovního života - jedná se o 
odborné přednášky, semináře, kdy cílem je vzdělávat rodiče v oblasti rodinného a pracovního 
práva.  
Výstup: usnadnit rodičům návrat do zaměstnání, popř. na trh práce 
 
 Individuální konzultace pro rodiče na rodičovské dovolené – určeno rodičům, kteří 

uvažují o návratu do placeného zaměstnání po rodičovské dovolené, podpora sladění rodiny 
a práce. Rozbor individuální situace ženy (muže) a jeho rodiny, pomoc a vedení 
k samostatnému rozhodnutí o nejlepším řešení rodinné situace po nástupu do zaměstnání. Po 
předchozím objednání, kdykoli během roku. Předpokládaný počet klientů 10.  
 

 Kariérové poradenství (ve spolupráci s FP a SP) – určeno pro rodiče ohrožené 
nezaměstnaností po návratu z rodičovské dovolené. Pomoc při tvorbě životopisu, 
motivačního dopisu, orientace na trhu práce, přesměrování na odborné organizace. 
Poradenství poskytuje sociální pracovníkem na recepci centra.  

 
 Hlídání dětí 2 dopoledne v týdnu  

Doplňková služba pro rodiče, kteří potřebují čas na hledání zaměstnání či přípravu na nástup 
do práce. Předpokládaný počet rodin, které hlídání využijí – 30. Služba funguje od září 
2014, jedná se tedy o hrubý odhad.  
 

4. Podpora zapojování seniorů do aktivního života (kulturní, sportovní aktivity, vzdělávání, 
zapojování do života komunity) 
Výstup: zvýšit počet aktivit vhodných pro seniory, podpořit mezigenerační vztahy, aktivizace 
seniorů, rozvoj komunitního života.  
 
 Cvičení pro ženy na velkých míčích  

Zdravotní cvičení určené pro ženy středního věku a seniorky pod vedením zkušené 
zdravotní sestry. Cvičení je vhodné i pro zdravotně oslabené jedince. Předpokládaný počet 
rodin 40.  
 

 Pořádání besed pro seniory (ve spolupráci s SP)  – viz výše – Finanční gramotnost, 
Občanská poradna seniorům.  

 
 Preventivní programy pro seniory (ve spolupráci s SP)   – Desatero bezpečného stáří, 

Bezpečný dům, bezpečná lokalita, Bezpečně v dopravě pod vedením preventistky 
Městské policie Žďár nad Sázavou, předpokládaný počet 8 rodin. 

 
 Nabídka volnočasových aktivit pro prarodiče s vnoučaty – popis akcí viz výše.  

 

 Poradenství prarodičů pro rodiče – předávání zkušeností a dovedností prarodičům – 
předávání  
 

 Adoptuj si babičku a dědečka - chceme spojit dva často velmi izolované světy. 
Ženy/muže, kteří jsou doma během dne s dětmi sami a nemají za kým zajít. A 
rodiče/prarodiče, kteří jsou také sami, protože jejich vlastní děti už s nimi nebydlí a jejich 
pomoc nepotřebují. 
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