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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.5

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019 - 2021

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálních věcí a služeb

Dne: 6. 12. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.5-1 Název: bod 11.5 priloha 1.pdf Koncepce rodinné politiky Ústeckého 
kraje 2019-2021 U

11.5-2 Název: bod 11.5 priloha 2.pdf Východiska pro tvorbu rodinné 
politiky Ústeckého kraje U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
schválení Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto 
usnesení

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana, zajistit zveřejnění Koncepce rodinné politiky 



Ústeckého kraje 2019-2021 na webových stránkách kraje
Termín: 31.12.2018

Důvodová zpráva:
V roce 2016 se uskutečnilo z podnětu Mgr. Martiny Smejkalové, krajské koordinátorky Sítě pro rodinu, z.s. 
(organizace zastřešující 259 mateřských center v ČR) jednání se zástupci odboru sociálních věcí Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. Tématem jednání byl rozvoj Ústeckého kraje v oblasti rodinné politiky, vznik 
koncepčního dokumentu v této oblasti a vznik pracovní skupiny „Rodinná politika Ústeckého kraje“.
Vznik této pracovní skupiny byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/111R/2016 dne 18. 5. 2016. 
Pracovní skupina „Rodinná politika Ústeckého kraje“ byla začleněna do Krajské koordinační struktury pro 
střednědobé plánování schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje (č. usn. 59/81R/2015) a to jako skupina 
„pro úkol, na téma“. Postupem času se část členů pracovní skupiny obměnila dle vyvíjející se potřeby řešení 
dalších oblastí. Aktuálně jsou v pracovní skupině členy zástupci mateřských a rodinných center, sociálních 
služeb, univerzity, a také služeb z oblasti pomáhajících profesí seniorům a osobám se zdravotním postižením, 
expert v oblasti programů rovných příležitostí, místních akčních skupin, psycholog a expert v oblasti krizových 
intervencí..
Cílem pracovní skupiny je mapovat a rozvíjet oblast rodinné politiky na území Ústeckého kraje a také 
zpracování koncepčního dokumentu. Pracovní skupina se schází přibližně každé tři měsíce a postupně 
definovala potřeby v oblastech, jako je například zdravotní péče, školství, volný čas, sladění pracovního a 
rodinného života atd., které na základě odborných zkušeností, je nutné v zájmu rodin v Ústeckém kraji zajistit 
a rozvíjet.
V rámci přípravy zpracování koncepčního dokumentu v oblasti rodinné politiky byly zajištěny podkladové 
materiály – statistická data a také zpracována analýza dle potřeb vydefinovaných pracovní skupinou. Analýzu 
zpracovala Univerzita J. E. Purkyně,. Reprezentativní dotazníkové šetření proběhlo u přibližně 1500 
respondentů v Ústeckém kraji. V případě Šluknovského výběžku, jakožto specifické lokality v rámci 
Ústeckého kraje, proběhly za účelem zjištění aktuálního stavu potřeb rodin fokusní skupiny mj. s experty 
pohybující se v této oblasti v dané lokalitě. V červenci roku 2018 byl Ústeckému kraji předán finální dokument 
„Východiska pro tvorbu rodinné politiky Ústeckého kraje“. Dokument „Východiska pro tvorbu rodinné politiky 
Ústeckého kraje“ zahrnuje nejen popis stavu v oblasti rodinné politiky, ale také výsledky reprezentativního 
šetření a je také přílohou Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021. Konečná podoba dokumentu 
byla zpracovávána ve spolupráci s projektem Krajská rodinná politika realizovaným Ministerstvem práce a 
sociálních věcí, v němž je Ústecký kraj zapojen.

Materiál byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 21.11.2018 a ve Výboru pro sociální věci, bezpečnost a 
sociálně vyloučené lokality dne 06.12. 2018.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 22. 11. 
2018

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
25.11.2018

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 22. 11. 2018


