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OBJEDNÁVKA: Zpracování textu metodické brožury o rodinné politice určené městským 

částem. 

 

OBJEDNAVATEL: Statutární město Brno – Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 3, 

602 00  Brno 

zastoupený: JUDr. Evou Rabušicovou, vedoucí odboru 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DODAVATEL: Národní centrum pro rodinu, Průchodní 2 Brno 602 00 

IČO: 653 49 296, nejsou plátci DPH 

 

 
Předmět plnění objednávky: 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování textu metodické brožury                                              
o rodinné politice, která bude určena pracovníkům městských částí, a to formou odborného textu ve formátu 
„word“ o celkovém rozsahu cca 20 - 25 stran. Brožura bude členěna do kapitol podle Obsahu brožury, který 
je přílohou této objednávky. Grafické zpracování brožury a tisk není předmětem této poptávky. 
 
CENOVÁ KALKULACE: 

CENA CELKEM:           30 000,-Kč 

Dodavatel není plátcem DPH 

TERMÍN PLNĚNÍ:   

24.11. 2019- Dodavatel předá metodickou brožuru k připomínkování zadavateli. 

25.11-29.11. 2019 Připomínkování brožury ze strany zadavatele.  

2.12- 10.12. 2019 Zpracování připomínek dodavatelem. 

11.12.2019 Odevzdání konečné verze metodické brožury. 

 

MÍSTO PLNĚNÍ: Odborný text metodické brožury o rodinné politice bude předán v elektronické podobě 

(tisková data) pracovníkům Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví Magistrátu města Brna, 

Dominikánské nám.3., Brno. 
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ÚHRADA:  fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury) 

 

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených              
v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.  
 

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž 

správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá účinnosti 

dnem její akceptace. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

JUDr. Eva Rabušicová   

vedoucí Odboru zdraví MMB 

 

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DORUČOVACÍ ÚDAJE:  Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor zdraví,  

Dominikánské nám. 3, 602 00  Brno 

 

 

 

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 26.9.2019 akceptace učiněna ústně. 

 

Jméno a příjmení statutárního zástupce: 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Obsah brožury 
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Obsah brožury  

 

Metodická pomůcka pro realizaci rodinné politiky na úrovni městských částí. 

 

1. Úvod 

2. Co to je rodinná politika a co všechno zahrnuje 

A. Co je to rodinná politika a proč se jí vůbec zabývat. (Kromě rodin s dětmi zahrnuje i podporu 

seniorů a podporu mezigeneračních aktivit.) 

B. Cíle rodinné politiky 

Hlavní cíl 

Specifické cíle 

C. Oblasti podpory rodiny, nebo-li co všechno rodinná politika zahrnuje: (Je průřezovým oborem, 

který souvisí s jinými oblastmi).  

• Podpora služeb pro rodiny 

a) Podpora rodinných vazeb a partnerských a rodičovských kompetencí - vzdělávací                         

a osvětové programy, podpora poradenství a mediačních služeb, mateřská a rodinná centra 

b) Podpora služeb pro děti – institucionální a neinstitucionální péče o děti, podpora volnočasových 

aktivit pro děti a mládež v době prázdnin 

c) Opatření na podporu zdravého životního stylu rodiny - podpora duchovních, kulturních a 

volnočasových aktivit rodin, podpora zdraví, podpora prevence sociálně-patologických jevů. 

d) Podpora mezigeneračních vztahů 

e) Podpora tzv. sendvičové generace 

f) Podpora seniorů – aktivizace seniorů, podpora zdraví ve stáří. 

 

• Slučitelnost zaměstnání a rodiny 

a) Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů- mediální podpora pro-rodinných firem, podpora školení pro 

zaměstnavatele i zaměstnance. 

b) Podpora pečujících rodičů – podpora inovativních forem péče o děti, podpora organizací poskytujících 

programy pro rodiče. 

 

• Vytváření prostředí příznivého rodině: 

a) Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury - Rozvoj bezbariérovosti a průchodnosti regionu, rozvoj 

specifické infrastruktury (např. místa pro přebalení, nakojení dětí), rozvoj dopravní  obslužnosti, 

rozvoj dětských hřišť a jiných sportovišť.  

b) Přímá podpora rodin - slevy pro rodiny, zvýhodněné jízdné apod. 

c) Dotační programy na podporu rodiny 

d) Podpora bydlení   

 

• Osvětově informační činnost 

a) Podpora spolupráce různých společenských subjektů, 

b) Podpora vzdělávacích akcí o rodině a rodinné politice (konference, semináře),  

c) Mediální propagace, publikování informačních materiálů 

d) Podpora utváření pro-rodinného klimatu ve společnosti (Kampaně Národní týden manželství, 

Týden pro rodinu) 

 

3. Aktéři rodinné politiky – vyjmenovat a stručně popsat jejich role   
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4. Institucionální zajištění rodinné politiky – úrověň ústřední, regionální a místní, role jednotlivých 

úrovní. Součástí kapitoly by mělo být koncepční zakotvení rodinné politiky (zmínit existenci 

koncepčních materiálů-MPSV, JMK, Magistrátu města Brna) 

 

5. Sledování a mapování důležitých ukazatelů – doporučení, které ukazatele jsou pro sledování 

situace rodin důležité. 

 

6. Rodinná politika na úrovní městské části 

A. Právní zakotvení rodinné politiky - Magistrát versus MČ – Statut 

B. Rodinná politika na úrovni statutárního města Brna a role MČ v rodinné politice - heslovitý popis, 

co OPP OZ MMB (Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví Magistrátu města Brna) dělá a 

v čem mohou MČ navázat. Vize OPP OZ MMB ohledně spolupráce s MČ. 

• Nastartování RP v MČ - Doporučení pro institucionální, personální a koncepční zajištění 

rodinné politiky (mělo by zde zaznít, že každá městská část má jiné priority i možnosti a 

může si vybrat jen některé z oblastí podpory.) 

 

7. Nástroje pro realizaci RP v MČ 

A. Audit familyfriendlycommunity 

B. Soutěž Obec přátelská rodině 

C. Soutěž obec přátelská seniorům 

D. Národní rozvojový program mobility pro všechny 

 

8.  Financování Rodinné politiky (zpracovat v kontextu k městským částem.) 

 

9. Zajímavé odkazy, příklady dobré praxe 

 

 

 

 
 


