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Úvodní slovo

Dotační program PARDUBICKÝ KRAJ PRO
RODINU je jedním z nástrojů pro naplňování
Koncepce rodinné politiky Pardubického kraje,
kterou schválilo zastupitelstvo dne 25. 8. 2020.

Jeho cílem je systémová podpora prorodinných
aktivit, které se zaměřují na vytváření příznivých
podmínek pro rodinný život v kraji, na podporu
zdravých vztahů v rodinách i ve společnosti a na
pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci.

S vědomím toho, že není reálné, aby vše
zajišťoval Pardubický kraj vlastními silami a aby
podpora rodinného života v kraji byla efektivní,
je potřeba vzájemné spolupráce mezi jednotlivými
sektory. Proto se Pardubický kraj rozhodl
podporovat prorodinné aktivity neziskových

organizací, škol a školských zařízení, které v této
oblasti mají nezastupitelnou roli.

Věříme, že cílenou podporou a společným
úsilím budeme vytvářet stále více příznivější
podmínky pro rodinný život v kraji a že Pardubický
kraj je a bude místem, kde se rodinám dobře žije.

Pavel Šotola
radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor

Josef Kozel
radní Pardubického kraje pro školství

Alexandr Krejčíř
radní Pardubického kraje pro majetek, sport, cestovní ruch,

informatiku a e-Government
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Pardubický kraj pro rodinu

Prevence a podpora
rodin v nepříznivé
životní situaci

Podpora aktivního
trávení volného času
dětí a mládeže

Podpora rodinného
života

Podpora aktivit škol/
školských zařízení
zaměřených na
partnerské a rodinné
vztahy, životní
hodnoty a rodičovství
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V této publikaci naleznete základní přehled jednotlivých částí dotačního programu včetně jeho cílů,
oprávněných žadatelů, oblastí podpory a příkladů aktivit. Na webových stránkách Pardubického kraje
dále naleznete:

• úplné znění vyhlášení dotačního programu
• termíny pro příjem žádostí,
• způsob a místo podání žádosti,
• výši podpory,
• výdaje programu,
• návaznost na strategie,
• kritéria pro hodnocení podaných žádostí,
• náležitosti a povinné přílohy,
• vyúčtování poskytnuté dotace,
• a další...

Úplné aktuální znění dotačního programu je zveřejněno na:

www.pardubickykraj.cz/dotace
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Prevence a podpora rodin
v nepříznivé životní situaciA

CÍL PODPROGRAMU
Podprogram je zaměřen na podporu aktivit, které
zajišťují pomoc a podporu osobám v nepříznivé
životní situaci, přispívají k sociálnímu začlenění
a působí jako prevence proti sociálnímu vyloučení.
Podporovanými aktivitami jsou veškeré činnosti
sociálního charakteru, jež nejsou taxativně
vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o soc. službách.

ŽADATELI MOHOU BÝT
• zapsaný spolek
• obecně prospěšná společnost
• církevní právnická osoba
• ústav (zřízený dle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník)

Garant: odbor sociálních věcí

Prevence a podpora rodin
v nepříznivé životní situaciA

Úplné aktuální znění dotačního programu včetně termínu podání žádostí je zveřejněno na:

www.pardubickykraj.cz/dotace
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OBLASTI PODPORY

• podpora pečujících osob
• podpora osob se zdravotním postižením

a duševním onemocněním
• podpora pěstounské péče v oblasti osvěty

a vyhledávání nových pěstounů, podpora
pěstounských a osvojitelských rodin

• podpora primární prevence, podpora lidí v situaci
neplánovaného rodičovství

• podpora při řešení rodinných vztahů během
rozvodu, mediace, podpora dětí rozvádějících
se rodičů

• podpora mezigenerační pomoci, vytváření prostoru
pro sdílení, poradenství

• integrace sociálně vyloučených osob do
společnosti včetně cizinců a příslušníků
národnostních a etnických menšin

• podpora vzdělanosti cizinců a příslušníků
národnostních a etnických menšin

• práce s rizikovou mládeží, prevence kriminální
činnosti, prevence užívání drog

• doprovázení mladých dospělých z náhradní rodinné
péče a ústavní výchovy

• podpora terénní práce v hospicové a paliativní péči
• prevence sociálního vyloučení

PŘÍKLADY AKTIVIT

• kampaň na vyhledávání nových pěstounů
• realizace rodinných konferencí a interaktivních

případových konferencí
• činnost svépomocných skupin
• podpora potravinové a materiální banky, sociálních

šatníků
• Homesharing - krátkodobý respit pro osoby s

postižením
• doprovázení mladých dospělých a práce s rodinami

v NRP
• preventivní podpora a předcházení problému

v rodinách mladých lidí se zkušeností s ústavní
výchovou

• tábor pro děti ze sociálně slabých rodin
• podpora dětí a rodin v krizové či dlouhodobě

obtížné životní situaci prostřednictvím
psychoterapie a rodinné mediace
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ŽADATELI MOHOU BÝT

• zapsaný spolek
• obecně prospěšná společnost
• církevní právnická osoba
• ústav (zřízený dle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník)

Garant: odbor sociálních věcí

CÍL PODPROGRAMU
Záměrem vyhlášeného podprogramu je podpora
služeb pro rodiny, udržování a rozvoj rodičovských
kompetencí a dovedností rodičů, pravidelné aktivity
pro rodiny a na podporu rodinného života, zdravých
vztahů, seniorů a mezigeneračního soužití, a také
na vytváření příznivých podmínek pro rodinný život.

Podpora rodinného životaB

Úplné aktuální znění dotačního programu včetně termínu podání žádostí je zveřejněno na:

www.pardubickykraj.cz/dotace
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OBLASTI PODPORY

• podpora provozu a aktivit mateřských
a rodinných center

• podpora aktivit komunitních center
• vzdělávací aktivity pro veřejnost zaměřené

na posílení partnerských vztahů
• osvěta v oblasti řešení sporů mezi partnery,

prevence násilí mezi partnery, prevence rozpadu
partnerských vztahů a rodiny

• poradenské a sebezkušenostní vzdělávací aktivity,
jejichž cílem je příprava na partnerský a rodinný
život nebo podpora během manželského/
partnerského soužití

• aktivity zvyšující rodičovské kompetence
• podpora zdravého životního stylu a aktivního

trávení volného času
• podpora slaďování rodinného a pracovního života
• podpora mezigeneračního soužití
• vzdělávací a volnočasové aktivity pro seniory
• podpora zapojení seniorů do společenského života

PŘÍKLADY AKTIVIT

• podpora a rozvoj aktivit mateřských a rodinných
center

• předmanželská setkávání a příprava na manželství
• svépomocné skupiny manželů/partnerů
• poradenství pro partnery a manžele, příprava

na rodičovství
• komunitní setkávání
• aktivity zaměřené na aktivitní společné trávení

volného času rodičů s dětmi
• slaďování rodinného a pracovního života
• informační a vzdělávací aktivity zaměřené na

včasnou přípravu na stáří rodičů či prarodičů
• aktivity cílené na zvyšování motivace pečovat

o seniora v rámci rodiny
• osvětové akce pro seniory a osoby se zdravotním

postižením apod.
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Podpora aktivit škol/školských zařízení
zaměřených na partnerské a rodinné
vztahy, životní hodnoty a rodičovstvíC

Garant: odbor školství

CÍL PODPROGRAMU
Podpora kompetencí pedagogů při výchově dětí
a žáků v oblasti rodičovství, partnerských vztahů
a etických a morálních hodnot. Dále pak podpora
při vytváření zdravého sociálního klimatu ve školách
a třídách a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání
pro děti se specifickými potřebami.

ŽADATELI MOHOU BÝT

• mateřské školy
• základní školy
• střední školy
• dětské domovy zapsané v rejstříku škol

a školských zařízení

Úplné aktuální znění dotačního programu včetně termínu podání žádostí je zveřejněno na:

www.pardubickykraj.cz/dotace
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OBLASTI PODPORY
• vzdělávací aktivity a vzdělávání pedagogů/žáků

v oblasti výchovy k zdravým partnerským vztahům
a rodičovství

• podpora zdravého sociálního klimatu ve třídách
a školách a podpora škol při zavádění konceptu
etické výchovy

• rozvoj multidisciplinárního přístupu ve školách
při řešení situace žáka se specifickými potřebami

• vzdělávací aktivity pro rodiče zaměřené na výchovu,
rozvoj rodičovských kompetencí a partnerské
spolupráce se školou

PŘÍKLADY AKTIVIT
• vzdělávací a osvětové aktivity pro pedagogy/žáky

zaměřené na vztahy v rodině, partnerské vztahy
a vrstevnické vztahy

• utváření osobnosti a vnímání sebe sama, etická
výchova, životní hodnoty

• prevence rizikového chování žáků (důsledky
agresivního a xenofobního chování, závislostí
apod.)

• vzdělávací a informační aktivity zaměřené na vedení
dialogu mezi rodiči a školou a na zapojení rodičů do
dění ve škole a školních aktivit

• workshopy a besedy s odborníky na dané téma

MODULY AKTIVIT
1. PRŮVODCE NA CESTĚ

Modul zaměřený na podporu kompetencí pedagogů
v oblasti výchovy ke zdravým partnerským vztahům
a rodičovství, s časovou dotací 6 hodin / 1 skupina
(do 30 účastníků), určený pro MŠ, ZŠ, SŠ a DD.

2. CESTA ŽIVOTEM
Modul zaměřený na podporu zdravého sociálního
klimatu ve třídách a školách a podporu škol při
zavádění konceptu etické výchovy s časovou dotací
3 hodin / 1 třída, určený pro ZŠ a SŠ.

3. POMOC NA CESTĚ
Modul zaměřený na rozvoj multidisciplinárního
přístupu ve školách nebo školských zařízení při
řešení situace žáka se specifickými potřebami,
vedení případových a odborných supervizí a
případových konferencí s časovou dotací
2 hodiny / 1 setkání (do 10 účastníků), určený
pro MŠ, ZŠ, SŠ a DD.

4. SPOLEČNĚ NA CESTĚ
Modul zaměřený na výchovu, rozvoj rodičovských
kompetencí a partnerské spolupráce se školou
(návštěva odborníka na třídní schůzce s work-
shopem) s časovou dotací 2 hodiny/1 skupinu
(do 30 účastníků), určený pro MŠ, ZŠ a SŠ.
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Podpora aktivního trávení
volného času dětí a mládežeD

Garant: odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Podpora pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže
ve volném čase, dobrovolnictví a dobrovolné práce
s dětmi a mládeží, rozvoje práce s dětmi a mládeží
a neformálního vzdělávání v Pardubickém kraji,
vytváření a rozšíření stávajících nabídek volnočaso-
vých a dalších vybraných aktivit v rámci členské
základny jednotlivých organizací.

Pravidelnou celoroční činností se rozumí činnost
s dětmi a mládeží od 4 do 18 let alespoň 2x měsíčně
po dobu minimálně 9 měsíců v průběhu 1 kalendář-
ního roku v době jejich volného času. Podprogram
není určen organizacím zaměřeným výhradně na
sportovní činnost (tělovýchovné jednoty, sportovní
kluby apod.) a na pořádání sportovních akcí.

Úplné aktuální znění dotačního programu včetně termínu podání žádostí je zveřejněno na:

www.pardubickykraj.cz/dotace

CÍL PODPROGRAMU
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ŽADATELI MOHOU BÝT
• právnická osoba s pravidelnou celoroční činností

s dětmi a mládeží (skutečnost, že předmětem
činnosti je oblast volného času dětí a mládeže musí
být uvedena ve stanovách nebo obdobném
dokumentu), která byla založena nejméně 2 roky
před datem uzávěrky přijímání žádostí se sídlem
v Pardubickém kraji, např.: skautské oddíly, oddíly
junáka, hasičské spolky, myslivecké spolky apod.

• obec na území Pardubického kraje jako zřizovatel
příspěvkových organizací (DDM, MŠ, ZŠ) za podmín-
ky, že konečným příjemcem bude příspěvková
organizace

OBLASTI PODPORY
Účelem programu je zkvalitnění a rozšíření nabídky
trávení volného času dětí a mládeže. Program je určen
na pokrytí nákladů spojených s celoroční činností
jednotlivých organizací, na podporu akcí pořádaných
těmito organizacemi (např. workshopy, soutěže, tábory
– ne příměstské). Dále na podporu rozvoje volnočasové
činnosti škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány
Pardubickým krajem a posílení činnosti DDM na území
Pardubického kraje a programy zaměřené na osobní
rozvoj dětí a mládeže.

PŘÍKLADY AKTIVIT:
• turistická aktivita dětí a mládeže
• skautské aktivity po škole
• moderní technologie v přírodě
• volnočasové aktivity v družině
• zdravověda, kroužek myslivosti
• kroužek rukodělných prací a další zájmové činnosti

ŽADATELI NEMOHOU BÝT
• fyzická osoba (podnikající i nepodnikající)
• právnická osoba, jejíž hlavní činností je oblast

činnosti sport
• organizace zabývající se pouze nárazovou

jednorázovou nebo jednostrannou činností
(pouze organizováním dětských táborů bez
návaznosti na celoroční činnost, provozováním
či pronajímáním turistických a táborových
základen nebo jiných nemovitostí, zařízení apod.)



Žijete v Pardubickém kraji a zajímají Vás informace, které se týkají rodiny a prorodinných aktivit?
Navštivte náš web jenž cílí na rodiny s dětmi, náhradní rodiny, seniory a odbornou veřejnost.

www.krajprodinu.cz

Rodinná
politika

Potravinové
banky

Rodinné
pasy

Formuláře
a tiskopisy

Sociální
pracovník obceWebináře

Co na www.krajprorodinu.cz naleznete?



... a mnoho dalšího!

Navštivte nás také na : Kraj pro rodinu

Rodinná
politika

Potravinové
banky

Rodinné
pasy

Formuláře
a tiskopisy

Sociální
pracovník obceWebináře

Co na www.krajprorodinu.cz naleznete?



Krajský úřad
Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Telefon: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Datová schránka: z28bwu9
www.pardubickykraj.cz


