
AKČNÍ PLÁN (tvořen do roku 2023) 

 

Tento akční plán je nedílnou součástí oborového strategického dokumentu „Plán zdraví města Brna 

2018-2030“, který je jednotným rozvojovým dokumentem Odboru zdraví Magistrátu města Brna. 

Vypracován byl v rámci projektu „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života“, 

finančně podpořeného z Operačního programu zaměstnanost. Strategický dokument byl statutárním 

městem Brnem přijat jeho schválením dne 19.06.2018 v Zastupitelstvu města Brna.  

S ohledem na nastavené mechanismy řízení a kontroly plnění strategického dokumentu je jeho 

realizace rozdělena do tříletých intervalů v rámci, kterých je průběžné plnění monitorováno a 

vyhodnocováno. Realizace v tomto intervalu je definována Akčním plánem. Realizace prvního akčního 

plánu proběhla v letech 2018–2020, s ukončením ke dni 31.12.2020.  

Akční plán 2021-2023 představuje již druhou baterii aktivit k naplňování stanovených opatření v rámci 

definovaných strategických cílů. Stejně jako předchozí akční plán se sestává ze 4 tematických oblastí 

vymezených strategií, které představují jednotlivé oblasti činnosti odboru.  

Finanční prostředky potřebné k realizaci aktivit tohoto akčního plánu pro období roku 2021 budou 

schvalovány pro kapitolu zdravotnictví na konci letošního roku, současně se schvalováním rozpočtu 

města Brna pro rok 2021.        

    

 

Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence 

Opatření A1.1.1: Efektivní rozvíjení zdravotnických služeb a sledování jejich kvality 

Aktivita  Naplněné aktivitou z roku 2018, kdy došlo ke tvorbě dlouhodobě udržitelné 
datové základny vybraných indikátorů objemu a kvality poskytované péče. 

 

Opatření A1.1.2: Stabilizování ekonomické a personální situace organizací 

Aktivita  A1.1.2.1: Finanční podpora provozu městských příspěvkových zařízení 
v oblasti zdravotnictví 

Popis aktivity Provozní a investiční příspěvky z rozpočtu města Brna pro zdravotnické 
příspěvkové organizace města Brna.  

Postup řešení Průběžné uvolňování schválených provozních prostředků, případně 
poskytování odůvodněných investičních příspěvků.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

163 356 000 164 356 000 164 356 000 

Nástroje Rozpočet města Brna 

 

 

 

 

 



Opatření A1.1.3: Investiční rozvoj a modernizace 

Aktivita  A1.1.3.1: Modernizace, rekonstrukce, novostavba městských 
příspěvkových zařízení v oblasti zdravotnictví 

Popis aktivity Dle aktuální potřeby a možností města Brna se podílet a zajišťovat modernizaci, 
rekonstrukci stávajících městských zdravotnických organizací, případně se 
podílet na novostavbě či dostavbě dalších zařízení nebo jejich částí.   

Postup řešení Stanovený postup pro stavební povolení, dozoru stavby včetně projektové 
přípravy apod.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, příspěvkové organizace města Brna v oblasti zdravotnictví, IO a další 
související subjekty 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

není vyčísleno není vyčísleno není vyčísleno 

Nástroje Rozpočet města Brna, projektová dokumentace a její náležitosti, Metodika 
investičního procesu statutárního města Brna, analýzy potřeb apod. 

 

Aktivita  A1.1.3.2: Sociálně zdravotní komplex Červený kopec 

Popis aktivity Vybudování komplexu zahrnujícího služby sociálně zdravotní – lůžkové 

v zařízení s kapacitou 170 míst, zdravotnické služby v medicínském centru, 

jehož součástí budou i denní pobyty. 

Postup řešení Projektová příprava – RANGHERKA 5 s.r.o. (s ukončením 12/2021). Výběrové 

řízení na zhotovitele stavby (rok 2022). Zahájení stavby a samotná výstavba 

(4.Q. 2022–2023). 

Termíny (časový 

harmonogram 

plnění) 

2021-2023 

Vymezení 

zodpovědnosti za 

realizaci 

IO, OZ, OSP, BKOM, KAM, NMB  

Odhad nákladů r. 

2021/2022/2023 

36 252 000 není vyčísleno není vyčísleno 

Nástroje Rozpočet města Brna v kapitole IO, projektová dokumentace, Metodika 

investičního procesu statutárního města Brna  

 

Opatření A1.2.1: Aktivní podílení se na kultivaci sítě poskytovatelů zdravotnických služeb na území 

města Brna 

Aktivita  Naplněné aktivitou definovanou Akčním plánem 2018-2020 A1.2.1.1: 
Spolupráce v rámci Rady ředitelů brněnských zdravotnických zařízení, 
kterou byl nastaven režim pravidelných setkávání ředitelů brněnských 
nemocnic dle vzniklé potřeby.  

 

Opatření A1.2.2: Spolupráce s vybranými poskytovateli zdravotnické péče k zajištění specifických 

služeb 

Aktivita  Naplňováno v rámci jiných opatření a jejich aktivit 



Opatření A1.3.1: Podporování zdravotní péče s využitím prvků telemedicíny 

Aktivita  Naplňováno aktivitou A1.1.3.2 v rámci opatření A1.1.3 

 

Opatření A1.3.2: Zajišťování důsledné prevence civilizačních chorob a včasné diagnostiky 

Aktivita  A1.3.2.1: Realizace a spolupráce na programech prevence civilizačních 
chorob a podpora jejich včasné diagnostiky  

Popis aktivity Zajištění tvorby programů a monitoringu oblastí duševního zdraví, alergií, 
astmatu, civilizačních chorob včetně neurodegenerativních onemocnění a 
chorob. Práce na zajištění včasné diagnostiky.    

Postup řešení Spoluúčast statutárního města Brna v projektu dlouhodobého monitoringu 
zdravotních modulů a jeho účast v expertní skupině.    

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, MU, ÚZIS, NNO, nemocnice v Brně 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

450 000 500 000 500 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, expertní platforma, smlouva o spolupráci subjektů 

 

Opatření A1.3.3: Rozvoj paliativní péče 

Aktivita  A1.3.3.1: Finanční podpora paliativní medicíny a hospicové péče na území 
města Brna a podpora dalšího rozvoje 

Popis aktivity Spolupráce města Brna s JMK při koncepčním rozvíjení paliativní a hospicové 
péče. Finanční podpora zařízení provozujících kamenné i mobilní hospice 
včetně podpory rozvoje dětské hospicové péče.  

Postup řešení Podpora a rozvoj prostřednictvím dlouhodobého financování z rozpočtu města 
Brna formou dotací. Pořádání pravidelných konferencí k tématu paliativní 
medicíny a hospicové péči v Brně.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, JMK, NNO, SZZ II Brno a další zainteresované subjekty 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

10 020 000 
(z toho 5 500 000  

v rámci provozních 
příspěvků SZZ II Brno) 

 

10 500 000 
(z toho 5 500 000  

v rámci provozních 
příspěvků SZZ II Brno) 

 

10 500 000 
(z toho 5 500 000  

v rámci provozních 
příspěvků SZZ II Brno) 

 

Nástroje Rozpočet města Brna, paliativní konference 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opatření A2.1.1: Podporování a rozvíjení zdravotně-sociální péče 

Aktivita  A2.1.1.1: Vyhledávání a vyšetřování rizikových osob ohrožených TBC 

Popis aktivity Vyhledávání osob vhodných k vyšetření kurátory OSP MMB, s cílem zabránit 
šíření nákazy. Uplatnění motivačního programu (stravenka v hodnotě 100,- Kč). 

Postup řešení Dispenzarizace osob, vyšetřování na plicní ambulanci SZZ II Brno.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, OSP, SZZ II Brno 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

v rámci provozních 
příspěvků 

v rámci provozních 
příspěvků 

v rámci provozních 
příspěvků 

Nástroje Rozpočet města Brna, projekt „Motivované vyhledávání TBC“ 

 

Opatření A2.1.2: Vytvoření a udržení krizových lůžek/míst ve zdravotnických zařízeních a zařízeních 

sociální péče 

Aktivita  Naplňováno aktivitou A1.1.3.2 v rámci opatření A1.1.3 

 

Opatření A2.1.3: Vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků v oblasti přístupu 

k pacientům  

Aktivita  A2.1.3.1: Nácvik komunikace, prevence vyhoření, supervize 

Popis aktivity Vzdělávání pracovníků za účelem zajištění kvality poskytovaných služeb a 
prevence syndromu vyhoření vlivem vysoké fyzické i psychické zátěži v péči o 
nemocné.  

Postup řešení Průběžné školení pro pracovníky lékařských a nelékařských profesí a zajištění 
supervizí.   

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění).  

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

Příspěvkové organizace města Brna v oblasti zdravotnictví 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

v rámci provozních 
příspěvků 

v rámci provozních 
příspěvků 

v rámci provozních 
příspěvků 

Nástroje Semináře, besedy, kurzy, workshopy, e-learning, supervize 

 

Opatření A2.2.1: Dlouhodobé koncepční řešení problematiky neformální péče 

Aktivita  A2.2.1.1: Finanční podpora problematiky neformálně pečujících   

Popis aktivity Realizace dotačního programu „Dotace na činnosti v oblasti podpory 
neformálních pečovatelů“. 

Postup řešení Administrace programu v daném kalendářním roce a poskytnutí dotací 
z rozpočtu města Brna.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

270 000 300 000 300 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, zásady a pravidla pro poskytování dotací 

 



Opatření A2.2.2: Osvěta a vzdělávání v oblasti neformální péče 

Aktivita  A2.2.2.1: Podpora plošné osvěty, informovanosti a vzdělávání v otázkách 
neformální péče 

Popis aktivity Podpora tématu neformální péče, osvěty, informovanosti a vzdělání laické 
veřejnosti v otázkách neformální péče v rámci činnosti OZ. Vzdělávání odborné 
veřejnosti napříč vybranými profesními skupinami s cílem podporovat 
dovednosti v komunikaci s pacientem a rodinnými příslušníky v emočně 
vypjatých situacích.  

Postup řešení Tvorba osvětově edukačních a informačních materiálů či brožur za využití 
spolupráce v rámci pracovní skupiny pro oblast neformální péče. Realizace 
odborných školení a seminářů s cílem nácviku správné komunikace.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO, brněnské nemocnice 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

100 000  100 000  100 000  

Nástroje Rozpočet města Brna, osvětové a informační brožury, interaktivní semináře, 
školení atd.  

 

Opatření A2.2.3: Podporování odlehčovacích služeb pro neformální pečovatele  

Aktivita  Naplňováno aktivitou A2.2.1.1 v rámci opatření A2.2.1 

 

Opatření A3.1.1: Realizování kampaní a osvětových edukačních akcí pro veřejnost včetně aktivizace 

v oblasti zdravotní gramotnosti a podpory síťové spolupráce 

Aktivita  A3.1.1.1: Aktivizace veřejnosti k přijetí odpovědnosti za vlastní zdraví a 
přijetí zdravého životního stylu   

Popis aktivity Realizace již zavedených celoměstských kampaní zaměřených na podporu 
zdraví a zdravého životního stylu. Realizace informačních, motivačních, 
naučných a osvětových programů k podpoře odpovědnosti za vlastní zdraví a 
zdraví celé komunity. Spolupráce s dalšími institucemi nad takovými akcemi.      

Postup řešení Realizace velkých městských kampaní „Brněnské dny pro zdraví“ a „Brněnské 
dny bez úrazů“ v doprovodu široké nabídky aktivit ve spolupráci s dalšími 
subjekty.   

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO a případně další zúčastněné subjekty, které mají zkušenost s realizací 
takových kampaní   

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

250 000 450 000  450 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, informační kanály, periodika města, akce a kampaně, 
spolupráce s relevantními subjekty 

 

 

 

 

 

 



Aktivita  A3.1.1.2: Brněnské dny prevence  

Popis aktivity Tvorba nové celoměstské kampaně pro širokou veřejnost a její následná 
dlouhodobá realizace. Kampaň zaměřená na prevenci civilizačních chorob 
včetně cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních chorob a onkologických 
onemocnění.    

Postup řešení V roce 2021 nastavení kampaně, navázání kontaktů se spolupracujícími 
subjekty. Realizace kampaně ve stanovených tématech v letech 2022 a 2023.   

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, spolupracující odborné instituce 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 200 000 200 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, kampaň, informační kanály, periodika města apod.   

 

Aktivita  A3.1.1.3: Vzdělávání v oblasti zdraví a jeho podpora 

Popis aktivity Aktivita řeší dvě roviny edukace. Jednak průběžné vzdělávání zaměstnanců 
MMB v oblasti zdraví s cílem zvýšit povědomí zaměstnanců o možnostech 
prevence nejrůznějších onemocnění – zejména civilizačních chorob a 
onkologických onemocnění, což jim umožní získat větší kontrolu nad jejich 
zdravím. Kromě podpory zdraví zaměstnanců je cílem i snížit výskyt 
pracovních neschopností a dlouhodobě tak udržet optimální produktivitu práce 
zaměstnanců úřadu. Současně i zajištění vzdělávacích aktivit pro širokou 
veřejnost v oblasti podpory vlastního i veřejného zdraví.  

Postup řešení Realizace vzdělávacích seminářů ve spolupráci s personálním oddělením MMB 
v rámci průběžného plánu vzdělávání úředníků. Realizace vzdělávací bloků pro 
veřejnost. Zajištění informačně edukační brožury k tématu.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, PO, NNO, spolupracující odborné instituce  

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

142 000 300 000 300 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, semináře, vzdělávací materiály, spoty, informační kanály 

 

Aktivita  A3.1.1.4: Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve a krevních složek  

Popis aktivity Dlouhodobá podpora bezpříspěvkového dárcovství krve a krevních složek. 
Motivace nových i stávajících dárců prostřednictvím benefitů města Brna 
poskytovaných oceněným bezpříspěvkovým dárcům krve a motivačních eventů.  

Postup řešení Navázání na pilotní projekt z roku 2020 a realizace navazujícího projektu 
Darujme krev pro Brno.   

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, FN v Brně, OS ČČK Brno – město, TIS, KMCR, TIC 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

1 141 500  
 

1 141 500  
 

1 141 500  
 

Nástroje Rozpočet města Brna, projekt Darujme krev pro Brno  

 

 



Aktivita  A3.1.1.5: Realizace projektu Brno – Zdravé město  

Popis aktivity Členství města Brna v národní i evropské síti Zdravých měst WHO. 

Postup řešení Realizace projektu Zdravých měst, sdílení zkušeností a vzájemná spolupráce. 
Úhrada členských příspěvků v NSZM ve výši 50 000,- Kč. Úhrada členských 
příspěvků v ESZM ve výši 6 000 US $ (dle kurzu cca 150 000,- Kč).  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

200 000 
 

200 000 200 000 

Nástroje Rozpočet města Brna – kapitola OVV, projekt Zdravých měst 

 

Opatření A3.2.1: Realizování programů prevence 

Aktivita  A3.2.1.1: Finanční podpora preventivních aktivit a programů v oblasti 
zdraví 

Popis aktivity Realizace dotačního programu „Dotace na činnosti doplňující zdravotnické 
služby na území města Brna“. 

Postup řešení Administrace programu v daném kalendářním roce a poskytnutí dotací 
z rozpočtu města Brna.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

360 000 400 000 400 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, zásady a pravidla pro poskytování dotací 

 

Aktivita  A3.2.1.2: Podpora dalších aktivit doplňujících činnosti na úseku zdraví 

Popis aktivity Finanční podpora aktivit, které doplňují činnost OZ napříč všemi jeho oblastmi 
zájmu, a které jsou současně vyhodnoceny jako přínosné pro město Brno.  

Postup řešení Vyhodnocování přijatých podnětů k finanční podpoře, administrace případné 
podpory a spolupráce nad realizací podpořených aktivit. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

200 000 200 000 200 000 

Nástroje Rozpočet města Brna 

 

 

 

 

 

 



Politika zdravé rodiny 

Opatření B1.1.1: Podporování institucionální spolupráce v rodinné politice a zachování stávajícího 

institucionálního zakotvení 

Aktivita  B1.1.1.1: Zajištění agendy Oddělení prorodinné politiky OZ MMB včetně 
činnosti PS RMB pro rodinu a vzájemná spolupráce s dalšími aktéry v této 
oblasti 

Popis aktivity Zajištění realizace prorodinné politiky města Brna. 

Postup řešení Monitoring potřeb v této oblasti, tedy monitorování situace rodin a iniciace tvorby 
příznivých podmínek. Realizace aktivity v oblasti prorodinné politiky za využití 
vzájemné spolupráce.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, ÚMČ, NNO, JMK, MPSV, zainteresované odbory MMB 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 0 0 

Nástroje Statut PS RMB pro rodinu, Organizační řád MMB, Memorandum o spolupráci 
mezi městem Brnem a JMK 

 

Opatření B1.1.2: Podporování komunitních aktivit včetně komunitních center 

Opatření B1.2.1: Rozšiřování kapacity poradenských služeb pro rodinu 

Opatření B1.2.2: Podporování nových aktivit na podporu mezigeneračního soužití a rodinného života 

Opatření B1.2.3.: Podporování projektů zaměřených na osoby pečující o závislého člena rodiny 

Opatření B1.2.4: Podporování dostupnosti preventivních programů směřujících ke stabilitě rodinného 

systému  

Opatření B1.2.5: Podporování služeb náhradní péče o dítě 

Opatření B1.3.1: Podporování a rozšiřování spektra služeb péče o dítě (např. neinstitucionální péče o 

dítě – profesionální chůvy, trojlístek) 

Opatření B1.3.3.: Podporování projektů zaměřených na slaďování pracovního a rodinného života 

Aktivita  Aktivity v rámci opatření B1.1.2 a B1.2.1 – B1.3.1 a B1.3.3 jsou realizovány 
prostřednictvím finanční podpory ze strany města Brna v rámci dotačního 
programu na oblast podpory rodinné politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opatření B1.1.3: Podporování participace rodin na veřejném životě  

Aktivita  B1.1.3.1: Podpora vzájemného komunikačního přístupu 

Popis aktivity Snaha o podporu komunikace a informovanosti rodin, včetně podpory zapojení 
městských částí do realizace rodinné politiky. 

Postup řešení Zvyšování informovanosti MČ i rodin prostřednictvím dostupných 
komunikačních kanálů a osvětových programů pro veřejnost.  (Katalog 
prorodinných organizací a služeb, Veletrh prorodinných a seniorských 
organizací, periodika, webové stránky, audit familyfriendlycommunity apod.). 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, TIS, KMCR, OMI-GIS, MČ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

241 000Kč   241 000 Kč 241 000 Kč 

Nástroje Rozpočet města Brna, webové stránky, periodika města a městských částí 
apod.  

 

Opatření B1.1.4: Zajišťování financování rodinné politiky 

Aktivita  B1.1.4.1: Finanční podpora rodinné problematiky   

Popis aktivity Realizace dotačního programu „Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné 
politiky".  

Postup řešení Administrace programu v daném kalendářním roce a poskytnutí dotací 
z rozpočtu města Brna.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

3 925 000 4 358 000 4 358 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, zásady a pravidla pro poskytování dotací 

 

Opatření B1.1.5: Monitorování potřeb a situací rodin včetně průběžné evaluace efektivního využití 

stávajících nabídek 

Aktivita  B1.1.5.1: Monitoring situace a potřeb rodin ve městě Brně 

Popis aktivity Monitoring situace, její vyhodnocení a stanovení opatření pro případné zlepšení 
podmínek života rodin.  

Postup řešení Průběžný monitoring v oblasti prorodinné politiky včetně analýz zjištěných dat. 
Vypracování závěrečné hodnoticí zprávy o potřebách rodin.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, PS RMB pro rodinu, OSP 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

150 000 0 0 

Nástroje Rozpočet města Brna, PS RMB pro rodinu  

 

 

 



Opatření B1.3.2: Podporování přípravy mladých osob na trh práce 

Aktivita  B.1.3.2.1.Edukačně zážitkové programy pro mladou generaci (mládež 14 - 
23let) zaměřené na posílení odpovědnosti za svůj život a společnost a 
posílení jejich schopnosti rozhodovat se 

Popis aktivity Neformální vzdělávání formou zážitkových workshopů, které budou zaměřeny 
na dovednosti potřebné pro bezproblémový vstup na trh práce, seberozvoj 
v oblasti vědomí vlastní hodnoty, odpovědnosti za společnost a schopnosti 
rozhodovat se. Rozvoj všech těchto schopností vytváří předpoklad pro úspěšný 
vstup mladého člověka na trh práce. Workshopy budou probíhat formou 
krátkých přednášek v kombinaci s různými technikami (zážitková pedagogika, 
koučovací cvičení, arte techniky, sebereflexe a dalších).   

Postup řešení Po provedení průzkumu trhu, bude zajištěna realizace několika workshopů 
formou objednávky u nejvhodnějšího dodavatele. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

20 000 20 000 20 000 

Nástroje Rozpočet města Brna 

 

Opatření B1.3.4: Podporování projektů zaměřených na problematiku sendvičové generace 

Aktivita  B.1.3.4.1 Podpora tzv. sendvičové generace 

Popis aktivity Cílem kampaně je ocenit společenský význam neplacené práce sendvičové 
generace a podpora jejich aktérů.  Konkrétními cíli je: podpora sendvičové 
generaci a seniorům, o které cílová skupina pečuje, v jejich přirozeném 
prostředí, tak aby pečující osoba získala více volného času; realizace 
workshopů; poskytování poradenství; průběžná analýza aktuálních potřeb 
sendvičové generace a průběžná aktualizace elektronického adresáře 
organizací, nabízejících komplexní informační balíček odborného poradenství 
cílové skupině. 

Postup řešení Podpora a rozvoj prostřednictvím dlouhodobého financování z rozpočtu města 
Brna formou dotací. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

360 000 400 000 400 000 

Nástroje  Rozpočet města Brna, dotace  

 

 

 

 

 

 

 

 



Opatření B1.4.1: Odstraňování bariér ve veřejném prostoru 

Aktivita  B1.4.1.1: Zpřístupňování veřejných prostor 

Popis aktivity Podílet se na vytváření bezbariérového prostoru a přístupného prostředí ve 
městě Brně, bezbariérových míst zřizovaných pro potřeby rodin, zpřístupňování 
dopravy a služeb cestování. 

Postup řešení Informovanost veřejnosti o službách, činnost PS RMB pro bezbariérové Brno, 
spolupráce při projektu „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového 
prostoru města, odstraňování bariér, úpravy prostor apod. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, DPMB, OD, NNO, PS RMBpBB, Technické sítě, Veřejná zeleň města Brna, 
ÚMČ, MU, AV ČR, BKOM, IO a další zainteresované instituce 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 

Nástroje Rozpočet města Brna ad., společná platforma, Statut PSpBB 

 

Opatření B1.4.2: Vytváření programů pro společné trávení volného času rodin 

Aktivita  B1.4.2.1. Akce pro rodiny 

Popis aktivity Realizace vlastních aktivit a podpora akcí pořádaných partnerskými subjekty, 
které vytvářejí prostor pro společné trávení volného času rodin včetně seniorů, 
podpora mezigeneračních vztahů. 

Postup řešení Realizace bude probíhat několika způsoby: 
Po provedení průzkumu trhu, bude zajištěna realizace akce formou objednávky 
u nejvhodnějšího dodavatele.  
Budou podporovány akce pro rodiny prostřednictvím dotačního programu OZ 
MMB. 
OZ MMB bude partnerem akce – podílí se na akci částečně, např. podporou 
propagace.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO, CVČ, SVČ, mateřská centra, KC a další zainteresované organizace 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

30 000 530 000 530 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, Dotační program „Dotace na projekty v oblasti podpory 
rodinné politiky“. 

 

Opatření B1.4.3: Podporování dostupného bydlení pro rodiny (byty pro mladé rodiny, startovací byty) 

Aktivita  Aktivity v rámci tohoto opatření jsou realizovány prostřednictvím oborové 
strategie Bytového odboru MMB 

 

 

 

 

 

 

 



Opatření B1.5.1: Medializace nezastupitelnosti funkční rodiny a její hodnoty 

Aktivita  B1.5.1.1: Kampaně pro rodinu 

Popis aktivity Aktivity situované k významným dnům pro rodinu (Národní týden manželství, 
Týden pro rodinu, Den matek, Světový den těhotenství, Den otců, Světový den 
předčasně narozených dětí apod.). 

Postup řešení Zajištění aktivit ke kampaním; informování veřejnosti o kampaních a finanční 
podpora. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO, CVČ, SVČ, OSP, mateřská centra, KC a další zainteresované 
organizace 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

250 000 250 000 250 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, dotační program oblast podpory rodinné politiky  

 

Opatření B1.5.2: Opatření na podporu projektů zaměřených na posilování schopnosti rozhodovat se, 

přebírat odpovědnost a posilovat fyzickou kondici mladých lidí 

Aktivita  Aktivity v rámci tohoto opatření jsou realizovány v rámci realizace aktivity 
B.1.3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivní a zdravé stárnutí  

Opatření C1.1.1: Podporování vzdělávacích, kulturních a pohybových aktivit pro zdravý život seniorů  

Aktivita  C1.1.1.1: Kampaně pro seniory 

Popis aktivity Aktivity pro seniory na podporu jejich aktivizace v rámci celoměstských 
kampaní. 

Postup řešení Realizace kampaní např. Brněnské dny pro seniory, Národní týden trénování 
paměti apod. jejich organizace a podpora aktivního stárnutí.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO,  

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

120 000 120 000 120 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, aktivity kampaní 

 

Aktivita  C1.1.1.2: Podpora vzdělávacích, kulturních, pohybových aktivit 

Popis aktivity Podpora pravidelného setkávání seniorů s cílem jejich aktivizace 
prostřednictvím rozličných aktivit.  

Postup řešení Finanční podpora pohybově zdravotních cvičení, jazykových kurzů, kurzů 
tréninku paměti, počítačových kurzů, vzdělávacích seminářů apod.    

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO, MČ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

Součást finančních prostředků dotačních programů OZ 

Nástroje Rozpočet města Brna, dotační program oblast podpory rodinné politiky  

 

Opatření C1.1.2: Motivování seniorů k intenzivnějšímu zapojení se do dobrovolnických aktivit, 

zprostředkovat jim vhodné možnosti k tomuto zapojení 

Opatření C1.1.3: Dlouhodobé vytváření a zajišťování podmínek pro neformální setkávání seniorů jako 

boj proti osamění a sociálnímu vyloučení  

Aktivita  Aktivity v rámci opatření C1.1.2 a C1.1.3 jsou realizovány prostřednictvím 
finanční podpory ze strany města Brna v rámci dotačního programu na 
oblast podpory rodinné politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opatření C1.1.4: Podporování nabídky mezigeneračních aktivit a akcí 

Aktivita  C1.1.4.1: Dlouhodobá podpora projektů se zacílením na mezigenerační 
soužití  

Popis aktivity Udržení a další rozvoj aktivit s pozitivním dopadem na mezigenerační soužití. 

Postup řešení Finanční podpora projektů, které jsou zaměřeny na utváření a upevňování 
mezigeneračních vztahů.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO, MČ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

Součást finančních prostředků dotačních programů OZ 

Nástroje Rozpočet města Brna, dotační program oblast podpory rodinné politiky 

 

Aktivita  C1.1.4.2: Koncert pro rodiny (včetně seniorů) 

Popis aktivity Organizace koncertu pro seniory a celé rodiny na podporu mezigeneračních 
vztahů.   

Postup řešení Komplexní technicko organizační zajištění koncertu.   

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

180 000 180 000 180 000 

Nástroje Rozpočet města Brna 

 

Opatření C1.1.5: Využívání potenciálu seniorů v neformálním vzdělávání  

Aktivita  C1.1.5.1: Pravidelné setkávání vedoucích Klubů seniorů 

Popis aktivity Setkávání Klubů seniorů, přenos dobré praxe a zkušeností včetně společného 
vzdělávání.  

Postup řešení Organizace společných setkávání, nejméně jednou ročně, s doprovodným 
zábavně vzdělávacím programem.    

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, MČ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

20 000 20 000 20 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, společná platforma pro setkávání  

 

 

 

 

 



Opatření C1.2.1: Vytvoření programů na zvýšení schopnosti sebereflexe a seberealizace seniorů 

v oblasti řešení budoucí životní situace (bydlení, pracovní příležitosti, volný čas) se zaměřením na fázi 

přechodu do důchodu 

Aktivita  C1.2.1.1: Podpora Age managementu 

Popis aktivity Podpora a propagace myšlenky Age managementu. 

Postup řešení Navázání spolupráce s Age management, informování v rámci webu, kampaní. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021–2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO, vzdělávací organizace 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

10 000 10 000 10 000 

Nástroje Komunikační kanály, kampaně, web, rozpočet města Brna 

 

Opatření C2.1.1: Usilování o propojení systému zdravotně-sociálních služeb a vytvoření systému 

komunitní zdravotně-sociální péče 

Aktivita  C2.1.1.1: Společná setkávání zástupců sociálních a zdravotních služeb 

Popis aktivity Setkávání zástupců zdravotních a sociálních odborů, přenos dobré praxe a 
zkušeností včetně tvorby společného zájmu (pro-klientsky). 

Postup řešení Organizace společných setkávání zástupců sociálních a zdravotních oborů.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, OSP 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 0 0 

Nástroje Společná platforma pro setkávání 

 

Opatření C2.2.1: Výstavba bytových domů s pečovatelskou službou, bytových domů pro seniory a 

zřizování jednotek sdíleného bydlení pro seniory 

Opatření C2.2.2: Zajišťování dostatečného počtu bezbariérových bytů 

Opatření C2.2.3: Zpřístupňování bytového fondu seniorským domácnostem s nepřiměřenými náklady  

Aktivita  Aktivity v rámci opatření C2.2.1 až C2.2.3 jsou realizovány prostřednictvím 
oborové strategie Bytového odboru MMB 

 

Opaření C2.3.1: Otevření dialogu k řešení situace neformálních pečovatelů (usilovat o politickou 

podporu) 

Opatření C2.3.3: Podporování práce s pozůstalými  

Aktivita  Aktivity v rámci opatření C2.3.1 a C2.3.3 jsou realizovány prostřednictvím 
finanční podpory ze strany města Brna v rámci dotačního programu na 
podporu neformálních pečovatelů 

 

 

 

 



Opatření C2.3.2: Posilování mezigeneračních vazeb a funkcí rodiny při neformální péči  

Aktivita  C2.3.2.1: Podpora pečujících osob a tématu neformálně pečujících 

Popis aktivity Podpora rodin a lidí dlouhodobě pečujících o člena rodiny bez rozdílu věku, 
druhu postižení, diagnózy pečovaného a postavení pečujícího. Osvěta a 
informovanost veřejnosti o tématu neformální péče a motivace veřejnosti.  

Postup řešení Finanční podpora projektů zamřených na dlouhodobou podporu neformálně 
pečujících. Realizace osvětově vzdělávacích a informativních aktivit v rámci 
činnosti OZ MMB (tato část čerpána v rámci aktivity A2.2.2.1). 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021–2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

Součást finančních prostředků dotačních programů OZ 

Nástroje Rozpočet města Brna, dotační program na podporu neformálních pečovatelů  

 

Opatření C3.1.1: Odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Aktivita  Naplňováno aktivitami v rámci tematické osy B v rámci opatření B1.4.1 

 

Opatření C3.1.2: Podporování zpřístupnění dopravy pro seniory  

Aktivita  C3.1.2.1: Služby a zvýhodněné cestování MHD pro seniory 

Popis aktivity Podpora bezplatného a zvýhodněného cestování MHD pro seniory a držitele 
průkazu ZTP a ZTP/P a podpora dalších služeb spojených s cestováním jako 
služby DP Asistenta včetně podpory služby Senior Bus.  

Postup řešení Snaha o zachování rozsahu stávajících nabídek cestování a služeb pro seniory 
v MHD Brno. Zajištění informovanosti o nabídkách a službách.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, DPMB, OD, OSP 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

nevyčísleno 
(financováno z kapitoly 

jiných odborů či 
organizací) 

nevyčísleno 
(financováno z kapitoly 

jiných odborů či 
organizací) 

nevyčísleno 
(financováno z kapitoly 

jiných odborů či 
organizací) 

Nástroje Rozpočet města Brna, rozpočet DPMB 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opatření C3.1.3: Zkvalitňování veřejných prostranství formou instalace potřebného mobiliáře a 

chybějícího vybavení 

Aktivita  C3.1.3.1: Veřejné prostory s mobiliářem 

Popis aktivity Podpora vybavování veřejných prostor chybějícím a potřebným mobiliářem. 

Postup řešení Průběžná analýza veřejných prostor a vyhodnocování daných potřeb. Návrh na 
doplnění mobiliáře a zajištění jeho vybavení ve spolupráci se správci objektu. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, PSpBB, Veřejná zeleň MB, Technické sítě, MČ Brno 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

finanční prostředky na tuto aktivitu jsou čerpány v rámci jiného opatření 
tematické osy B 

Nástroje Rozpočet města Brna, rozpočty dalších participujících subjektů 

 

Opatření C3.2.1: Usilování o změnu postoje společnosti ke stárnutí a seniorům  

Aktivita  Naplňováno aktivitami v rámci tematické osy B v rámci opatření B1.4.2 a 
B1.5.1 

 

Opatření C3.2.2: Podporování a realizování preventivních aktivit zaměřených na bezpečnost seniorů a 

aktivit vedoucích ke zvýšení pocitu bezpečí u seniorů 

Aktivita  Naplňováno aktivitami v rámci tematické osy A v rámci opatření A3.1.1. 

 

Opatření C3.2.3: Předcházení neetickému jednání se seniory 

Aktivita  Naplňováno aktivitami v rámci tematické osy B v rámci opatření B1.2.2 

 

Opatření C4.1.1: Zjišťování preferencí informačních zdrojů u různých skupin seniorů 

Aktivita  C4.1.1.1: Anketa „Preference zdrojů informací u různých skupin seniorů“ 

Popis aktivity Dotazníkové šetření, rozhovory. 

Postup řešení Formou výběrového řízení, zadání výzkumu, průběh a vyhodnocení výzkumu. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021–2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO, vysoké školy 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

100 000 0 0 

Nástroje Rozpočet města Brna, dotazník, rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 



Opatření C4.1.2: Realizování srozumitelné informovanosti a osvěty seniorů  

Aktivita  C4.1.2.1:  Katalog „Adresář seniorských organizací ve městě Brně“ 

Popis aktivity Pravidelná aktualizace, dotisk a distribuce informačního katalogu.  

Postup řešení Průběžná aktualizace dat, jejich doplnění a úprava. Zajištění tisku nejméně 
jednou za dva roky a zajištění tisku v nákladu nejméně 5000 ks s následnou 
distribuci široké veřejnosti. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 56 000 
(je součástí rozpočtu 

KMCR)  

0 

Nástroje Rozpočet města Brna, katalog 

 

Opatření C4.2.1: Podporování komunikace mezi seniory 

Aktivita  C4.2.1.1: Podpora setkávání seniorů v MČ 

Popis aktivity Zprostředkovávání setkávání seniorů v různých MČ. 

Postup řešení Propojení seniorů z různých MČ formou společných setkání. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021–2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, MČ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

10 000 10 000  10 000 

Nástroje Semináře, setkání, workshopy, rozpočet měst Brna 

 

Opatření C4.2.2: Dlouhodobé koncepční podporování a stabilizování financování  

Aktivita  C4.2.2.1: Finanční podpora pro-seniorské problematiky   

Popis aktivity Realizace dotačního programu „Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné 
politiky“ Pro-vazba na aktivitu B1.1.4.1: (Finanční podpora rodinné 
problematiky)  

Postup řešení Administrace programu v daném kalendářním roce a poskytnutí dotací 
z rozpočtu města Brna.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

financováno v rámci 
aktivity B1.1.4.1. 

financováno v rámci 
aktivity B1.1.4.1. 

financováno v rámci 
aktivity B1.1.4.1. 

Nástroje Rozpočet města Brna, zásady a pravidla pro poskytování dotací 

 

 

 

 

 



Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí 

Opatření D1.1.1: Zřízení dotačního titulu zaměřeného na problematiku domácího násilí 

Aktivita  Naplněné aktivitou z roku 2019, kdy došlo k vytvoření dotačního programu 
včetně nastavení jeho čerpání. 

 

Opatření D1.1.2: Dlouhodobé koncepční podporování a stabilizování financování  

Aktivita  D1.1.2.1: Finanční podpora prevence násilí v rodině – problematika 
domácího násilí   

Popis aktivity Realizace dotačního programu „Dotace na podporu prevence násilí v rodině – 
problematika domácího násilí“. 

Postup řešení Administrace programu v daném kalendářním roce a poskytnutí dotací 
z rozpočtu města Brna.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

330 000 370 000 370 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, zásady a pravidla pro poskytování dotací 

 

Opatření D1.2.1: Podporování specializovaných služeb (zajištění specialistů na místech kde dochází ke 

kontaktu s aktéry domácího násilí) 

Aktivita  D1.2.1.1: Používání standardizovaných postupů při kontaktu s aktéry DN  

Popis aktivity Periodická školení hlídkové služby a Obvodních oddělení PČR pro zajištění 
sjednocených postupů policie při prvotním zásahu u případu domácího násilí. 
Současně i dlouhodobá snaha udržet jednotný profesní přístup pracovníků ve 
zdravotnictví včetně jejich optimální znalosti a dovednosti správné komunikace 
s osobou ohroženou DN v řešení její situace (dokumentace zranění atd.). 

Postup řešení Realizace školících bloků, přenos poznatků, zkušeností a dobré praxe z práce 
s aktéry domácího násilí; následná evaluace. Dle potřeby tvorba či aktualizace 
stávajících pracovních manuálů pro cílené profesní skupiny s následnou 
distribucí.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, PČR, IDT, NNO 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 0 0 

Nástroje Interní školení policie, interní akty policie, spolupráce včetně IDT, pracovní 
manuály, odborné semináře pro ostatní pomáhající profese 

 

Opatření D1.2.2: Zajištění specialistů v oblasti zdravotnictví a standardizovaných postupů 

Aktivita  Naplňováno aktivitou D1.2.1.1 v rámci opatření D1.2.1 a aktivitou D1.3.1.1 
v rámci opatření D1.3.1 

 

 

 



Opatření D1.2.3: Podporování pomoci komplexní práce s rodinami se zaměřením na děti v roli oběti i 

svědka a se zaměřením na práci s násilnými osobami /prevence, terapie) 

Aktivita  D1.2.3.1: Komplexní podpora a pomoc rodinám zasaženým násilím 

Popis aktivity Práce se všemi aktéry domácího násilí, tedy s obětí, dětmi, tak i osobou 
dopouštějící se násilí. Vzájemná komunikace odborníků a přenos dobré praxe. 

Postup řešení Zajištění právních, sociálních, psychologických služeb pomoci a podpory 
aktérům domácího násilí. Předávání informací mezi zainteresovanými subjekty.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, Spondea, o.p.s. 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

270 000 300 000 300 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, dotační program na podporu prevence násilí v rodině, 
platforma IDT 

 

Opatření D1.2.4: Zajištění dostupnosti krizových lůžek pro oběti domácího násilí (zdravotnická, sociální 

lůžka, dostupnost pro různé skupiny včetně cizinců) 

Aktivita  D1.2.4.1: Humanitární lůžka 

Popis aktivity Zajištění dlouhodobého provozu humanitárních lůžek pro definované oběti DN. 

Postup řešení Finanční podpora provozu lůžek.   

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, Diecézní charita Brno 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

297 000 330 000 330 000 

Nástroje Rozpočet města Brna 

 

Opatření D1.3.1: Vzdělávání zdravotních pracovníků, policistů a dalších profesních skupin 

Aktivita  D1.3.1.1: Mezioborová vzdělávání profesních skupin řešících případy 
domácího násilí ve městě Brně 

Popis aktivity Periodická školení jednotlivých profesních skupin dle potřeby. 

Postup řešení Realizace školících bloků pro zdravotníky, sociální pracovníky, pracovníky na 
úseku přestupků, strážníky MP Brno apod, přenos poznatků, evaluace a 
průběžné vyhodnocování „proškolenosti“ těchto profesních skupin. Dle potřeby 
tvorba informačních (například použití aplikace Bright Sky) a výukových 
materiálů či programů. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, IDT 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

15 000 15 000 15 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, semináře, pracovní manuály, výukové materiály a 
programy, informační materiály apod.  

 

 



Opatření D1.3.2: Zajišťování osvěty a informovanosti veřejnosti  

Aktivita  D1.3.2.1: Informační kampaň k oblasti domácího násilí 

Popis aktivity Plošné zvyšování osvěty a informovanosti veřejnosti o problematice domácího 
násilí a možnostech pomoci.  

Postup řešení Zajištění různých forem informační a osvětové kampaně pro širokou veřejnost. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, IDT, NNO 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

50 000 50 000 50 000 

Nástroje Rozpočet města Brna, tištěné a elektronické informační materiály 

 

Aktivita  D1.3.2.2: Vzdělávání široké laické veřejnosti 

Popis aktivity Zajištění edukace různých cílových skupin z řad laické veřejnosti, například 
seniorů apod. 

Postup řešení Průběžná realizace osvětově vzdělávacích seminářů a besed pro širokou 
veřejnost se zaměřením na danou cílovou, věkovou kategorii.   

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

Součást finančních prostředků dotačních programů OZ 

Nástroje Rozpočet města Brna, dotační program na podporu prevence násilí v rodině 

 

Opatření D1.3.3: Realizování programů primární prevence na školách  

Aktivita  D1.3.3.1: Programy primární prevence na školách 

Popis aktivity Zajištění programů primární prevence v souladu s požadavky MŠMT 
s akreditací. Zmapování potřeb a možností pokrytí poptávky. 

Postup řešení Realizace dostatečného počtu programů primární prevence pro žáky ZŠ a 
studenty SŠ v Brně. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, NNO, OŠMT 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 0 0 

Nástroje Akreditované programy, doplňující besedy a workshopy 

 

 

 

 

 

 

 



Opatření D1.3.4: Sdílení zkušenosti a dobré praxe (mezi městy, zahraničí)   

Aktivita  D1.3.4.1: Regionální spolupráce  

Popis aktivity Sdílení vzájemných zkušeností a předávání příkladů dobré praxe mezi 
jednotlivými městy v rámci ČR. 

Postup řešení Spolupráce s městy v různých regionech a přenos zkušeností prostřednictvím 
pracovních workshopů, kulatých stolů, pracovních skupin apod.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, IDT 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 0 0 

Nástroje Konference, besedy, kulaté stoly, semináře, výměnné pracovní návštěvy 

 

Aktivita D1.3.4.2: Zahraniční spolupráce  

Popis aktivity  Přenos zkušeností a metod při práci s rodinou zasaženou domácím násilím 
využívaných v ČR do Bosny a Herzegoviny.  

Postup řešení Spolupráce s NNO v Bosně a Herzegovině a přenos zkušeností prostřednictvím 
stáží, pracovních workshopů, videokonferencí, kulatých stolů, pracovních 
skupin apod. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

 Podání žádosti 06/2022, realizace aktivit od 2023  

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

 OZ, NNO, IDT  

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0  0 0 
(700 000 Kč v rámci 

jiných rozpočtů) 

Nástroje Stáže, videokonference, kulaté stoly, semináře, výměnné pracovní návštěvy 

 

Opatření D1.3.5: Vzdělávání osob připravujících se na výkon povolání /pedagogové a soc. pedagogové, 

psychologové, právníci, lékaři, zdravotníci, policisté, soc. pracovníci) 

Aktivita  D1.3.5.1: Problematika domácího násilí pro osoby připravující se na výkon 
profese 

Popis aktivity Propojování teoretické přípravy osob připravujících se na výkon povolání 
s praxí. 

Postup řešení Integrace témat k domácímu násilí do osnov výuky na vysokých školách 
v oborech právní, pedagogická, sociální apod.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, MU, NNO 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 0 0 

Nástroje Přednášky v rámci standardní výuky na VŠ 

 

 

 



Aktivita  D1.3.5.2: Odborné praxe pro studenty 

Popis aktivity Zajištění individuálních a skupinových praxí pro studenty se zaměřením na 
přípravu pro intervenci a řešení v případech domácího násilí. 

Postup řešení Komunikace se vzdělávací institucí, přijetí studentů, vykonání cílené praxe.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

VŠ, NNO, OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

Součást finančních prostředků dotačních programů OZ 

Nástroje Rozpočet města Brna, dotační program na podporu prevence násilí v rodině 

 

Opatření D1.4.1: Vytvoření a přijetí závazného právního rámce spolupráce jednotlivých aktérů 

interdisciplinárního týmu 

Aktivita  Naplněné aktivitou z roku 2019, kdy došlo k uzavření Smlouvy o 
spolupráci mezi subjekty IDT Brno, kterou se vymezil rámec vzájemné 
spolupráce. 

 

Opatření D1.4.2: Iniciování zakotvení problematiky domácího násilí ve strategických dokumentech a 

vnitřních předpisech jednotlivých organizací 

Aktivita  D1.4.2.1: Násilí v rodině – problematika domácího násilí jako dlouhodobé 
a rozvojové téma 

Popis aktivity Přijetí tématu násilí v rodině – problematika domácího násilí mezi témata určená 
k dlouhodobému a strategickému rozvoji a plánování. Přistupovat k tématu jako 
jednomu ze stěžejních a koncepčně přistupovat k realizaci aktivit vedoucích 
k prevenci násilí, k podpoře a pomoci osobám zasaženým DN. 

Postup řešení Postupné začleňování tématu do nově vznikajících strategických dokumentů. 

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

Subjekty IDT 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 0 0 

Nástroje Strategické dokumenty jednotlivých organizací  

 

Opatření D1.4.3: Vzájemné setkávání a výměna zkušeností mezi zástupci organizací, institucí a dalších 

aktérů v oblasti boje proti domácímu násilí 

Aktivita  D1.4.3.1: Interdisciplinární tým města Brna 

Popis aktivity Organizace a zajištění činnosti IDT Brno v dlouhodobém horizontu.  

Postup řešení Pravidelná čtvrtletní setkávání za účelem sdílení informací, mapování potřeb 
v tématu a hledání společných řešení vzniklých nedostatků.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, IDT 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 0 0 

Nástroje Společná platforma IDT 



Aktivita  D1.4.3.2: Evidence případů domácího násilí v městě Brně 

Popis aktivity Sledování případů domácího násilí v Brně prostřednictvím záznamů vybraných 
organizací IDT. 

Postup řešení Vedení evidence (neobsahuje osobní data) na určených formulářích s pololetní 
periodou. Zpracování údajů do souhrnných tabulek za pololetí a informování 
členů IDT o situaci.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ, IDT 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 0 0 

Nástroje Zavedená evidence případů  

 

Opatření D1.4.4: Rozšíření interdisciplinární spolupráce o další subjekty (např. studenti, komunitní 

centra, organizace pracující s cizinci)  

Aktivita  D1.4.4.1: Síťování v rámci IDT Brno 

Popis aktivity Nastavování a rozšiřování interdisciplinární spolupráce v otázkách domácího 
násilí o další subjekty v případě vzniklé potřeby.  

Postup řešení V případě potřeby vyjednávání s dalšími subjekty stran zapojení se do 
interdisciplinární spolupráce s městem Brnem a případné uzavření vzájemné 
smlouvy o spolupráci.  

Termíny (časový 
harmonogram 
plnění) 

2021-2023 

Vymezení 
zodpovědnosti za 
realizaci 

OZ 

Odhad nákladů r. 
2021/2022/2023 

0 0 0 

Nástroje Vzájemná komunikace, smlouva o spolupráci 

 

 

 


