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1 – ANALYTICKÁ ČÁST 
 

Koncepce prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024 stručně definuje přístup 

města Slavičín k podpoře rodin žijících na území města. Koncepce jako celek by měla 

přispět k bezproblémovému fungování rodin a komunity, ke zkvalitnění rodinných i 

sousedských vztahů, k harmonizaci pracovního a soukromého života, k předcházení 

ohrožení rodin a k posílení jejich stability a soudržnosti. Stanovená opatření 

bezprostředně reagují na zjištěné potřeby rodin, realizace opatření počítá se spoluprací 

města s nestátními neziskovými organizacemi zaměřenými na podporu rodin a dalšími 

aktéry v této tematické oblasti. 

Struktura Koncepce prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024 splňuje 

veškeré požadavky obecně kladené teorií i praxí na tento typ dokumentů. 

Koncepce byla zpracována na začátku roku 2020. 

Pro zpracování koncepce bylo využito ze strany zpracovatelů zejména následujících 

přístupů: 

 analýza veřejně dostupných dat a informací, 

 analýza informací na oficiálních internetových stránkách města, 

 analýza ostatních komunikačních kanálů města, 

 analýza vybraných interních dokumentů Městského úřadu Slavičín, 

 zjišťování názorů a postojů zainteresovaných osob: 

o strukturované osobní rozhovory se zástupci politické reprezentace města 

(starosta, místostarostka), 

o osobní jednání se zástupci organizací se zaměřením na podporu rodin, 

které působí na území města, 

o telefonické rozhovory a emailová komunikace se zaměstnanci vybraných 

organizací zřizovaných či zakládaných městem Slavičínem, 

o místní šetření mezi obyvateli zaměřené na život rodin ve městě a jejich 

potřeby, 

o vybraná zjištění o potřebách rodin v rámci komunitního plánování 

sociálních služeb, která se nevztahují k sociálním službám samotným, 

náměty a stížnosti směřované vedení města různými komunikačními 

kanály. 
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1.1 - POPULAČNÍ VÝVOJ 
 

Obrázek 1-1 zobrazuje vývoj celkového počtu obyvatel města Slavičín v letech 2001 až 

2018, a to v dalším členění dle pohlaví. Počet obyvatel města má klesající tendenci, 

v daném období došlo ke snížení z počtu 7 133 obyvatel na konečných 6 468 obyvatel 

(což představuje pokles o necelých 9,5 %). Po celé sledované období je stabilně 

vykazován mírně nadpoloviční podíl žen v populaci města (cca 51 %). 

 

Obrázek 1-1: Populační vývoj města Slavičín v členění dle pohlaví (2001-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 

 

Obrázek 1-2 doplňuje členění podle věkových skupin, tj. rozdělení populace na 

předproduktivní, produktivní a poproduktivní skupinu obyvatel. Podíl předproduktivní 

věkové skupiny činil v roce 2001 cca 17 % (v absolutním vyjádření to činilo 1 199 

obyvatel), v následujících letech pak dochází k trvalému poklesu, kdy podíl této věkové 

skupiny činil v roce 2018 cca 14 % (884 obyvatel), tj. pokles o 315 osob. Výrazný propad 

zaznamenala věková skupina produktivních obyvatel, a to z cca 71 % v roce 2001 na 

necelých 66 % v roce 2018 (v absolutním vyjádření se snížil počet obyvatel v této 

věkové skupině o téměř 810 osob - z 5 060 na 4 250 obyvatel). Naopak poměrně 

výrazný nárůst lze pozorovat v poproduktivní věkové skupině, a to z cca 12 % v roce 

2001 na necelých 21 % v roce 2018 (zvýšení počtu o 460 osob - z 874 na 1 334 

obyvatel). 

  



 
 

5 

Obrázek 1-2: Populační vývoj města Slavičín v členění dle věkových skupin (2001-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 

 

Výše uvedený trend zvyšování počtu „starších“ obyvatel je pak potvrzen obrázkem 1-3, 

který zobrazuje vývoj průměrného věku obyvatel města ve sledovaném období. Lze 

konstatovat poměrně výrazný nárůst průměrného věku obyvatel města o více než 6,5 

roku z 37,4 let v roce 2001 na 44,0 let v roce 2018 (zjednodušeně tedy můžeme mluvit o 

tzv. „stárnutí“ populace města). 

 

Obrázek 1-3: Vývoj průměrného věku obyvatel města Slavičín (2001-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 

 

Velmi zajímavé srovnání relativního vývoje počtu obyvatel města Slavičín s počtem 

obyvatel Zlínského kraje a celé České republiky je zahrnuto v rámci obrázku 1-4 (vždy 

k referenčnímu roku 2001). Grafické vyjádření ilustruje nárůst počtu obyvatel celé 
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České republiky mezi roky 2001 a 2018 o více než 4 %, pokles počtu obyvatel Zlínského 

kraje o necelá 2 % a ještě výraznější pokles počtu obyvatel města Slavičín o již 

zmiňovaných necelých 9,5 %. 

 

Obrázek 1-4: Populační vývoj - srovnání území města Slavičín, Zlínského kraje a České 
republiky (2001-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 

 

Podobně srovnání vývoje ukazatele průměrného věku obyvatel nabízí obrázek 1-5. Pro 

území města Slavičín byla v roce 2001 vykazována hodnota průměrného věku obyvatel 

ve výši 37,4 let, pro území Zlínského kraje hodnota ve výši 38,7 let a pro území celé 

České republiky pak mírně vyšší hodnota 39,0 let. Nejnižší nárůst průměrného věku byl 

v daném období registrován pro území celé České republiky (na hodnotu 42,3 let v roce 

2018), Zlínský kraj zaznamenal nárůst na 43,1 let a město Slavičín pak nejvyšší nárůst 

průměrného věku na hodnotu 44,0 let v roce 2018. 
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Obrázek 1-5: Vývoj průměrného věku - srovnání území města Slavičín, Zlínského kraje a 
České republiky (2001-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 

 

Srovnání věkové struktury populace na různých územních úrovních umožňují 

následující dva ukazatele. Prvním ukazatelem je tzv. index stáří, který vyjadřuje, kolik 

obyvatel nad 65 let připadá na 100 dětí do 14 let věku (pokud bude považováno stárnutí 

populace za negativní jev, potom za pozitivní by měla být považována co nejnižší 

hodnota indexu stáří). Obrázek 1-6 tak ukazuje, že město Slavičín se v posledních letech 

vzdaluje od hodnot vykazovaných pro Zlínský kraj i celou Českou republiku nepříznivým 

směrem (s hodnotou indexu stáří ve výši 150,9 v roce 2018). 

 

Obrázek 1-6: Vývoj indexu stáří - srovnání území města Slavičín, Zlínského kraje a České 
republiky (2001-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 
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Druhým ukazatelem je tzv. index ekonomického zatížení. Tento ukazatel vyjadřuje, kolik 

dětí do 14 let a osob nad 65 let připadá na 100 osob ve věku 15 - 64 let (tj. kolik osob 

v neproduktivním věku připadá na 100 osob v produktivním věku). Opět lze 

konstatovat, že za příznivé lze považovat co nejnižší hodnoty indexu ekonomického 

zatížení. Obrázek 1-7 ukazuje ve sledovaném období lepší postavení města Slavičín vůči 

srovnávanému Zlínskému kraji a celé České republice (s hodnotou indexu 

ekonomického zatížení ve výši 52,2 v roce 2018). 

 

Obrázek 1-7: Vývoj indexu ekonomického zatížení - srovnání území města Slavičín, Zlínského 
kraje a České republiky (2001-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 

 

Obrázek 1-8 se dále věnuje změně počtu obyvatel města Slavičín v jednotlivých letech 

v členění na přirozený přírůstek/úbytek obyvatel (tj. rozdíl mezi živě narozenými a 

zemřelými) a přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním (tj. rozdíl mezi přistěhovalými a 

vystěhovalými). Kladných hodnot v celkové změně počtu obyvatel města bylo dosaženo 

ve sledovaném období pouze v roce 2015. Zajímavou skutečností je, že poměrně často 

bylo dosaženo kladných hodnot přirozeného přírůstku obyvatel (v letech 2002, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2017 a 2018), které však byly 

z pohledu celkového přírůstku v daných letech s výjimkou roku 2015 vždy převýšeny 

výraznějším úbytkem obyvatel stěhováním. 
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Obrázek 1-8: Změna počtu obyvatel města Slavičín a její struktura (2002-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 

 

Obrázky 1-9 a 1-10 doplňují charakteristiky populace města Slavičín o srovnání 

sňatečnosti a rozvodovosti vůči území Zlínského kraje a celé České republiky (hodnoty 

jsou vždy přepočteny na 1 tis. obyvatel). Lze konstatovat, že sňatečnost na území města 

má vůči dalším srovnávaným územním úrovním kolísavou tendenci s tím, že počet 

sňatků na 1 tis. obyvatel v posledních letech nedosahuje hodnot zaznamenaných pro 

Zlínský kraj i Českou republiku. Rozvodovost na území města od roku 2012 v zásadě 

nepřevyšuje údaje za Zlínský kraj i Českou republiku. 

 

Obrázek 1-9: Vývoj sňatečnosti - srovnání území města Slavičín, Zlínského kraje a České 
republiky (2002-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 
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Obrázek 1-10: Vývoj rozvodovosti - srovnání území města Slavičín, Zlínského kraje a České 
republiky (2002-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 

 

1.2 - BYDLENÍ 
 

Dle údajů obrázku 1-11 má počet dokončených bytů na území města Slavičín 

z dlouhodobého hlediska značně kolísavý charakter, nejvyšších ročních hodnot bylo 

dosaženo v letech 1998, 2005 až 2009. 

 

Obrázek 1-11: Dokončené byty na území města Slavičín (1998-2018) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 

 

V rámci Sčítání lidu, domů a bytů bylo v roce 2011 identifikováno na území města 1 007 

rodinných domů (z toho 887 obydlených) a 195 bytových domů (z toho 194 

obydlených). Celkově bylo evidováno na území města 2 533 obydlených bytů. 
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1.3 - BEZPEČNOST A KRIMINALITA 
 

Analýza bezpečnosti a kriminality byla zpracována s využitím údajů webového portálu 

Mapa kriminality1. Na tomto portále jsou dostupná data o úrovni kriminality v letech 

2013 až 2019 na územní úrovni obvodních oddělení Policie ČR (údaje za obvod Slavičín 

tedy zahrnují mimo území města Slavičín také obce Petrůvka, Rudimov, Lipová, 

Bohuslavice nad Vláří, Rokytnice, Šanov a Jestřabí). Obrázek 1-12 prezentuje srovnání 

obvodu Slavičín s okolními obvody dle výše tzv. indexu kriminality2, a to za období 

celého roku 2019. S hodnotou indexu ve výši 81,1 za rok 2019 převyšuje obvod Slavičín 

všechny sousední obvody (Valašské Klobouky, Bojkovice a Luhačovice). 

 

Obrázek 1-12: Srovnání obvodních oddělení z hlediska indexu kriminality (2019) 

 

Zdroj: webový portál Mapa kriminality 

 

Obrázek 1-13 dále uvádí celkový počet spáchaných trestných činů na území Obvodního 

oddělení Slavičín v letech 2013 až 2019. Počet spáchaných trestných činů ve 

sledovaných letech má kolísající tendenci. Za toto období bylo objasněno 65 % případů 

z celkových 465 trestných činů. 

                                                 
1
 https://www.mapakriminality.cz/. 

2
 Index kriminality = počet trestných činů na 10 tis. obyvatel daného území. 

https://www.mapakriminality.cz/
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Obrázek 1-13: Počet trestných činů na území Obvodního oddělení Slavičín (2013-2019) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů webového portálu Mapa kriminality 

 

Obrázek 1-14 slouží ke srovnání různých územních úrovní z hlediska indexu kriminality. 

Trend vývoje indexu kriminality na území Obvodního oddělení Slavičín, Zlínského kraje i 

celé České republiky je spíše klesající. V roce 2013 dosahoval index kriminality na území 

obvodu Slavičín hodnoty 88,4, v roce 2019 došlo ke snížení na hodnotu 75,8. Hodnoty 

pro obvod Slavičín jsou nižší než hodnoty Zlínského kraje, výrazně lepší postavení je 

možné konstatovat vzhledem k území celé České republiky. 

 

Obrázek 1-14: Vývoj indexu kriminality - srovnání území Obvodního oddělení Slavičín, 
Zlínského kraje a České republiky (2013-2019)  

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů webového portálu Mapa kriminality 
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1.4 - ZAMĚSTNANOST 
 

Obrázek 1-15 prezentuje údaje o počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání a počtu 

pracovních míst v evidenci úřadu práce pro území města Slavičín (použity jsou vždy 

údaje k 31. 12. každého roku). Počet uchazečů o zaměstnání má ve sledovaných letech 

klesající tendenci s hodnotou 68 osob na konci roku 2019, naopak počet pracovních míst 

v evidenci úřadu práce v posledních letech spíše stoupá s hodnotou 108 míst na konci 

roku 2019. 

 

Obrázek 1-15: Dosažitelní uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci Úřadu práce pro 
území města Slavičín (2014-2019) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 

 

Obrázek 1-16 doplňuje srovnání hodnoty podílu počtu dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání v evidenci Úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci Úřadu práce, a to 

pro město Slavičín, Zlínský kraj a celou Českou republiku. Trend je u všech tří 

srovnávaných úrovní klesající, údaje pro město Slavičín dosahují spíše vyšších hodnot. 
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Obrázek 1-16: Podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce na 1 
pracovní místo v evidenci Úřadu práce - srovnání území města Slavičín, Zlínského kraje a 
České republiky (2014-2019) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 

 

Konečně obrázek 1-17 se věnuje srovnání výše uvedených tří územních úrovní 

z pohledu ukazatele podílu nezaměstnaných osob. Tento ukazatel vyjadřuje podíl 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let evidovaných úřadem práce ze 

všech obyvatel ve stejném věku. Ve sledovaném období město Slavičín dosahuje nižších 

(tj. lepších) hodnot než Zlínský kraj i celá Česká republika, opět lze pozorovat klesající 

trend u všech tří sledovaných úrovní. 

 

Obrázek 1-17: Podíl nezaměstnaných osob - srovnání území města Slavičín, Zlínského kraje a 
České republiky (2014-2019) 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů ČSÚ 
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Plánovaný mix prorodinných opatření k realizaci lze zdůvodnit kombinací těchto 

východisek: 

 zjištěné konkrétní potřeby rodin žijících na území města Slavičín, 

 východiska odborné literatury k tématům fungování rodin, možnostem 

harmonizace pracovního a soukromého života, možnostem předcházení ohrožení 

rodin a posilování jejich stability a soudržnosti či celkovému zvyšování kvality 

života rodin prostřednictvím kombinované nabídky různorodých aktivit, blíže viz 

např.: 

o DUKOVÁ, I., DUKA, M. a KOHOUTOVÁ, I. Sociální politika. Praha: Grada 

Publishing, 2013. 

o GULOVÁ, L. Sociální práce. Pro pedagogické obory. Praha: Grada 

Publishing, 2011. 

o KUCHAŘOVÁ, V. et al. Rodinná politika na úrovni obcí a krajů: principy a 

východiska. Praha: VÚPSV, 2014. 

o MOŽNÝ, I. Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. 

Praha: Portál, 2002. 

o PROKOP, D. Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších 

výzvách české společnosti. Brno: Host, 2019. 

 návaznost na opatření strategických a koncepčních dokumentů na celostátní či 

krajské úrovni, 

 zkušenosti města Slavičín s realizací aktivit na podporu rodin v dřívějším období 

a jejich výstupy. 

 

 

Hlavní závěry provedených analytických prací jsou uvedeny v následující SWOT 

analýze. Tyto závěry následně slouží pro definici směrů a opatření v návrhové části 

dokumentu.  
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2 – SWOT ANALÝZA 
 

SWOT analýza slouží k identifikaci klíčových faktorů ovlivňujících život rodin na 

území města Slavičín, a to jak pozitivně, tak i negativně. Klíčové faktory jsou níže 

rozděleny do čtyř definovaných skupin (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a 

hrozby). Znění SWOT analýzy vychází zejména z provedených analytických činností 

provedených v rámci zpracování Koncepce prorodinné politiky města Slavičín do roku 

2024 (vč. šetření zaměřeného na život rodin ve městě a jejich potřeby). 

 

2.1 – SILNÉ STRÁNKY (S) 
 

 Existence koncepčního dokumentu města zaměřeného na podporu rodin (Koncepce 

prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024). 

 Realizace akcí zaměřených na rodiny na území města v souladu s Koncepcí 

prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024. 

 Pestrá činnost organizací zaměřených na aktivní, různorodý a zdravý život rodin 

(např. městská knihovna, Nadace Jana Pivečky, Vzdělávací, sociální a kulturní 

středisko při Nadaci Jana Pivečky, Rodinné a mateřské centrum Slavičín, městské 

infocentrum, Charita Slavičín, Spolek Zvonek). 

 Klidné a čisté životní prostředí, atraktivní parky a další místa pro pobyt v přírodě. 

 Nízká kriminalita na území města. 

 V případě ukazatele podílu nezaměstnaných osob dosahuje město Slavičín nižších (tj. 

lepších) hodnot než Zlínský kraj i celá Česká republika. 

 Dostupná školská, zdravotní, kulturní, volnočasová a sportovní infrastruktura. 

 Dostupné bezplatné sociální služby zaměřené na poradenství a pomoc rodinám 

v krizových situacích. 

 Dostupné sociální služby zaměřené na péči a aktivní život zdravotně 

znevýhodněných. 

 Dostatečné vybavení maloobchodními prodejnami a provozovnami služeb. 

 Vysoký finanční příspěvek při narození dítěte ve srovnání s jinými městy v regionu. 
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2.2 – SLABÉ STRÁNKY (W) 
 

 Klesající celkový počet obyvatel města. 

 Stárnutí populace města, nárůst průměrného věku obyvatel města. 

 Malá informovanost o městě Slavičíně jako o místu vhodném pro rodinný život. 

 Nedostatečné zázemí či špatný stav vybavení pro život rodin v některých případech 

(např. stav dětských hřišť, nabídka aktivit pro rodiny v zimním období). 

 Nedostatečná nabídka bytů a domů k pořízení či pronájmu na území města. 

 

2.3 – PŘÍLEŽITOSTI (O) 
 

 Využití externích finančních zdrojů na podporu prorodinných aktivit. 

 Rozvoj spolupráce města s dalšími zainteresovanými aktéry se zaměřením na 

podporu rodin a jejich aktivního, různorodého a zdravého života. 

 Rozvoj spolupráce města se zaměstnavateli v oblasti slaďování rodinného a 

pracovního života (nové pracoviště školky, popř. dětské skupiny). 

 Rozvoj komunitního života v obcích, posilování identity obyvatel a občanského 

soužití, rozvoj občanské společnosti. 

 Příprava nových lokalit pro individuální výstavbu rodinných domů. 

 Výstavba nových bytových domů (startovací a sociální byty), popř. vytvoření 

vhodných podmínek pro výstavbu nových bytů třetím subjektem. 

 Posílení propagace města v regionálním a krajském měřítku. 

 

2.4 – HROZBY (T) 
 

 Omezení budoucích finančních zdrojů dostupných pro realizaci Koncepce 

prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024 a plánovaných aktivit. 

 Konkurence okolních sídel v budoucí nabídce podmínek pro život (pracovní místa, 

bydlení, vybavení veřejnými službami). 

 Nezájem občanů zapojovat se do veřejného života (činnosti komunity) s dopadem na 

mezigenerační soužití na území města. 

 Nejasný přístup státu k podpoře rodin v budoucím období. 

 Ekonomické a sociální důsledky pandemie koronaviru. 
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3 – NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

Návrhová část obsahově vychází z provedených analytických prací a poznatků SWOT 

analýzy, která formou přehledné syntézy identifikovala hlavní charakteristiky důležité 

pro rozhodování o dalším směřování činnosti města Slavičín z pohledu tematické oblasti 

prorodinných opatření, resp. rodinné politiky města. Z formálního hlediska splňuje 

návrhová část koncepce všechny náležitosti obecně požadované pro tuto součást 

jakéhokoliv koncepčního rozvojového dokumentu. 

Obrázek 3-1 v přehledné formě prezentuje strukturu, resp. jednotlivé úrovně, 

návrhové části dokumentu koncepce. Nejvyšší úroveň reprezentovaná hlavním cílem 

je dále naplňována jednotlivými podopatřeními k realizaci v rámci tří určených opatření. 

V konkrétním vymezení se stanovený hlavní cíl na nižších úrovních rozpadá na: 

 3 opatření, 

 9 podopatření k realizaci. 

 

Obrázek 3-1: Struktura návrhové části koncepce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.1 – HLAVNÍ CÍL 
 

Znění hlavního cíle koncepce je směřováno k cílovému roku 2024. Zvolené pětileté 

období implementace koncepce (2020 - 2024) poskytuje dostatečný časový prostor pro 

možnou úspěšnou realizaci plánovaných cílů a opatření, zároveň se jedná o přiměřené 

časové období, které je v zásadě přímo ovlivnitelné současným vedením města. 

Hlavní cíl Koncepce prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024 je formulován 

v tomto znění: 

 

„Město Slavičín vytvoří pro rodiny přátelské a příznivé 

prostředí, které bude přispívat k jejich aktivnímu, 

různorodému a zdravému životu“ 

 

Naplnění stanoveného hlavního cíle bude provedeno prostřednictvím vyváženého 

rozvoje v rámci tří určených opatření (Podpora aktivního života rodin, Zlepšení 

zázemí a vybavení pro život rodin a Řízení a rozvoj rodinné politiky města). 
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3.2 – OPATŘENÍ 
 

Vymezená 3 opatření (Podpora aktivního života rodin, Zlepšení zázemí a vybavení pro 

život rodin a Řízení a rozvoj rodinné politiky města) představují oblasti činností, 

v rámci kterých bude nejvyšší úroveň návrhové části dokumentu koncepce 

naplňována pomocí dále určených podopatření. 

U každého ze tří opatření je určen v souladu s jeho názvem a zaměřením specifický cíl, 

jehož znění přímo odkazuje na příspěvek daného opatření k plnění stanoveného 

hlavního cíle. 

Stanovených specifických cílů bude dosaženo kombinací různých přístupů zahrnujících 

organizační, personální, technické, finanční a další aspekty. 

 

Opatření A) Podpora aktivního života rodin 

Specifickým cílem tohoto opatření je zajištění dostatečné podpory pro aktivní život 

rodin na území města. 

 

Opatření B) Zlepšení zázemí a vybavení pro život rodin 

Specifickým cílem tohoto opatření je zajištění funkčního a vhodně vybaveného prostředí 

pro život rodin. 

 

Opatření C) Řízení a rozvoj rodinné politiky města 

Specifickým cílem tohoto opatření je zajištění vhodného řízení a kontinuálního rozvoje 

rodinné politiky města vč. zlepšení informovanosti o rodinné politice města. 
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3.3 – PODOPATŘENÍ K REALIZACI 
 

Níže je pro každé ze tří opatření uveden indikativní seznam klíčových podopatření, která 

by měla být provedena či zahájena do konce roku 2024, a jejichž realizace může 

významnou měrou přispět k naplnění stanoveného hlavního cíle a specifických cílů 

jednotlivých opatření. 

U každého podopatření jsou v příslušné tabulce uvedeny jeho základní charakteristiky 

(stručný popis, hlavní přínosy realizace, zodpovědnost za naplnění, případné 

spolupracující subjekty, časový horizont realizace a náklady realizace). 

 

Opatření A) Podpora aktivního života rodin 
 

Podopatření A.1 - Velké prorodinné akce 

Popis 

Hlavním cílem je uspořádat každoročně 5 velkých akcí určených přímo pro 
zapojení rodin, dětí a mládeže. 

Hlavní aktivity: 

 Junior biograf, Den rodiny, Pohádkový les, Dětský vánoční jarmark, 
Zahradní slavnost. 

Hlavní přínosy realizace 
 realizované velké akce pro rodiny 

 posílení mezigeneračního soužití 

Zodpovědnost město Slavičín 

Spolupracující subjekty obyvatelé, neziskové organizace, městské organizace 

Časový horizont realizace 2020 - 2024 

Náklady cca 200 tis. Kč / rok 

 
 

Podopatření A.2 - Vzdělávací aktivity 

Popis 

Hlavním cílem je zlepšení možností pro aktivní život rodin prostřednictvím 
realizace plánovaných aktivit vzdělávacího charakteru. 

Hlavní aktivity: 

 vzdělávací happeningy pro děti spojené s fyzickou analýzou odpadu 
z konkrétního kontejneru na komunální odpad a přednáškou o třídění 
odpadu či využití jeho jednotlivých složek, 

 vzdělávací akce pro rodiče se zaměřením na rodinný život, výchovu dětí a 
jejich sociální potřeby, rovnost žen a mužů, sladění pracovního a 
rodinného života či péče o osobu blízkou, 

 vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. 

Hlavní přínosy realizace  vzdělanější rodiče i děti 

Zodpovědnost město Slavičín 

Spolupracující subjekty neziskové organizace, městské organizace 

Časový horizont realizace 2020 - 2024 

Náklady cca 100 tis. Kč / rok 
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Podopatření A.3 - Kulturní a volnočasové aktivity 

Popis 

Hlavním cílem je zlepšení možností pro aktivní život rodin prostřednictvím 
realizace plánovaných aktivit kulturního a volnočasového charakteru. 

Hlavní aktivity: 

 loutková divadelní představení pro děti, 

 koncerty zaměřené na mládež. 

Hlavní přínosy realizace  spokojení rodiče i děti s dostatečným kulturním a volnočasovým vyžitím 

Zodpovědnost město Slavičín, Městská knihovna Slavičín 

Spolupracující subjekty - 

Časový horizont realizace 2020 - 2024 

Náklady cca 50 tis. Kč / rok 
 

Podopatření A.4 - Sportovní aktivity 

Popis 

Hlavním cílem je zlepšení možností pro aktivní život rodin prostřednictvím 
realizace plánovaných aktivit sportovního charakteru. 

Hlavní aktivity: 

 program Plaváček (refundace vstupného na koupaliště za děti do 10 let), 

 Jógátky - pravidelné cvičení dětské jógy propojené s dějem pohádkových 
příběhů s certifikovanou lektorkou jógy, 

 Boccia (sportovní aktivita pro lidi s postižením), 

 hipoterapie. 

Hlavní přínosy realizace  spokojení rodiče i děti s dostatečným sportovním vyžitím 

Zodpovědnost město Slavičín, Městská knihovna Slavičín 

Spolupracující subjekty neziskové organizace, městské organizace 

Časový horizont realizace 2020 - 2024 

Náklady cca 120 tis. Kč / rok 

 
Opatření B) Zlepšení zázemí a vybavení pro život rodin 
 

Podopatření B.1 - Vylepšení zázemí pro rodinné aktivity v budově knihovny a DDM 

Popis 

Hlavním cílem je podpora rozvoje rodinných aktivit v budově městské 
knihovny a budově domu dětí a mládeže prostřednictvím pořízení 
plánovaného vybavení. 

Hlavní aktivity: 

 nákup knih se zaměřením na rodinu a rodičovství, 

 nákup deskových her k půjčování i akcím pro rodiny s dětmi, 

 pořízení elektronických tužek a elektronických knih k půjčování i akcím 
pro rodiny s dětmi, 

 pořízení dárkových setů pro rodiče novorozenců v rámci projektu 
Bookstart/S knížkou do života, 

 vybavení místnosti kroužku leteckých modelářů nábytkem v budově DDM. 

Hlavní přínosy realizace 
 vylepšené zázemí pro aktivity rodin, dětí a mládeže v městské knihovně a 

domě dětí a mládeže 

Zodpovědnost město Slavičín, Městská knihovna Slavičín, Dům dětí a mládeže Slavičín 

Spolupracující subjekty - 

Časový horizont realizace 2020 

Náklady cca 90 tis. Kč 
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Podopatření B.2 - Pořízení dalšího vybavení pro rodinné aktivity 

Popis 

Hlavním cílem je zlepšení prostředí pro život rodin na území města 
prostřednictvím pořízení plánovaného vybavení. 

Hlavní aktivity: 

 zřízení infopointu s připojením na internet pro matky na mateřské 
dovolené v městském infocentru, 

 dovybavení městského kamerového systému o 6 ks bezpečnostních 
kamer na vytipovaná místa se zaměřením na bezpečnost rodin a dětí, 

 pořízení vybavení nouzového azylového pokoje pro ohrožené matky 
s dětmi, 

 zřízení Dětské naučné stezky ševce Honzíka (s trasou vedoucí mezi 
Zámeckým parkem a Pivečkovým lesoparkem), 

 zřízení nové rodinné relaxační zóny na Horním náměstí vč. pořízení 
relaxačních vaků, mlžící sprchy, mobilního pískoviště, mobilního WC a 
použitého pianina, 

 pořízení orientačních informačních tabulí se zaměřením na turistiku rodin 
s dětmi, 

 dovybavení dětských hřišť a pískovišť na území města, 

 pořízení nových laviček na místa navštěvovaná rodiči a dětmi dle 
provedené ankety, 

 pořízení vybavení pro velké rodinné akce (skákací hrad, trampolína, party 
stan o rozměrech 6 x 3 metrů, stroj na cukrovou vatu, jarmareční stánky, 
jednorázové bio kompostovatelné kelímky), 

 pořízení nového nerezového dřezu v MŠ Nevšová pro zajištění hygienické 
přípravy stravy pro předškolní děti, 

 vybudování Komunitní zahrady. 

Hlavní přínosy realizace 
 zajištění lepší dostupnosti vybrané prorodinné infrastruktury pro 

obyvatele města a další aktéry 

Zodpovědnost město Slavičín 

Spolupracující subjekty neziskové organizace, městské organizace 

Časový horizont realizace 2020 

Náklady cca 420 tis. Kč 

 

Podopatření B.3 - Zlepšení možností pro bydlení rodin 

Popis 

Hlavním cílem je zlepšení možností pro bydlení rodin na území města. 

Hlavní aktivity: 

 výstavba startovacích malometrážních bytů v objektu „Hotel Slavičan“ 
(cca 18 mil. Kč), 

 příprava lokality pro výstavbu rodinných domů Šabatec (cca 30 mil. Kč). 

Hlavní přínosy realizace  širší nabídka možností pro bydlení rodin na území města 

Zodpovědnost město Slavičín 

Spolupracující subjekty - 

Časový horizont realizace 2020 - 2023 

Náklady cca 50 mil. Kč 
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Opatření C) Řízení a rozvoj rodinné politiky města 
 

Podpatření C.1 - Činnost Manažera pro řízení a rozvoj rodinné politiky města 

Popis 

Hlavním cílem je zajištění bezproblémové realizace veškerých prorodinných 
aktivit zahrnutých v Koncepci prorodinné politiky města Slavičín do roku 
2024 prostřednictvím činnosti daného manažera. 

Hlavní aktivity: 

 zřízení pracovního místa manažera pro řízení a rozvoj rodinné politiky 
města, který bude koordinovat realizaci veškerých prorodinných aktivit 
zahrnutých v Koncepci prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024. 

Hlavní přínosy realizace 
 zajištění řízení a koordinace realizace Koncepce prorodinné politiky města 

Slavičín do roku 2024 

Zodpovědnost město Slavičín 

Spolupracující subjekty - 

Časový horizont realizace 2020 - 2024 

Náklady cca 70 tis. Kč / rok 

 

Podopatření C.2 - Zlepšení informovanosti o rodinné politice města 

Popis 

Hlavním cílem je zvýšení informovanosti obyvatel města, ale i dalších osob 
(návštěvníci, potenciální noví obyvatelé apod.), o aktivitách zaměřených na 
podporu života rodin na území města.  

Hlavní aktivity: 

 pořízení moderního propagačního videoklipu zaměřeného na možnosti a 
příležitosti pro mladé rodiny ve městě (vč. zajištění jeho vysílání na 
regionálních TV kanálech a placené propagace na YouTube a sociálních 
sítích), 

 zřízení a provoz nové sekce na webu města zaměřené na mladé rodiny, 

 informační letáky a vzdělávací omalovánky ke zřízené Dětské naučné 
stezce ševce Honzíka, 

 informační kampaň zaměřená na potenciální obyvatele města. 

Hlavní přínosy realizace 

 zlepšení informovanosti o rodinné politice města a městě samotném jako 
místu vhodném pro rodinný život 

 zajištění realizace Koncepce prorodinné politiky města Slavičín do roku 
2024 

Zodpovědnost město Slavičín 

Spolupracující subjekty městské organizace 

Časový horizont realizace 2020 - 2024 

Náklady cca 50 - 100 tis. Kč / rok 
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