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Rodinná politika města Brna

Stručný vhled do historie rodinné politiky města Brna:

2007 Deklarace Rady města Brna na podporu rodiny schválená na

schůzi dne 30.10. 2007.

2008 schválení Koncepce rodinné politiky města Brna na zasedání

Zastupitelstva města Brna dne 11.11. 2008

vznik místa referenta pro rodinu

výhra v soutěži Obec přátelská rodině – kategorie měst nad 50tis.

obyvatel

2016 vznik Oddělení prorodinné politiky

2018 Plán zdraví města Brna 2018 – 2030 – zakotvení rodinné politiky
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Oddělení prorodinné politiky

Hlavní oblasti činnosti: 

• podpora rodiny ve všech jejich fázích

• podpora aktivního stárnutí a mezigeneračního dialogu

• řešení přístupnosti města a odstraňování bariér
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Oblast podpory rodiny

• Dotační program na podporu rodinné politiky (cca 5 mil. Kč)

• Poradní sbor RMB pro rodinu 

• Akce pro veřejnost

• Katalog prorodinných organizací a služeb ve městě Brně

• Spolupráce na projektu Family Point ad.

• Dětská skupina při SZZ II. – Poliklinika Zahradníkova – určena pro zaměstnance 

MMB (+ další dětské skupiny)

• Městské sbírky knih, hraček, pyžámek, výtvarných potřeb ad.

• Kampaně Týden manželství (únor) a Týden pro rodinu (květen) a Světový den 

předčasně narozených dětí, Koncert pro rodiny

• Podpora telemedicíny jako prostředku pro poskytování zdravotnických služeb na 

dálku



Oblast aktivního stárnutí

• Kampaň Brněnské dny pro seniory (září – říjen)

• Adresář seniorských organizací v Brně

• Setkávání se zástupci seniorských a proseniorských organizací

• Podpora dalších zajímavých projektů: Národní týden trénování paměti ap.

• Akce pro seniory
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Oblast řešení přístupnosti města a odstraňování 

bariér

• Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno

• odstraňování bariér ve městě Brně (cca 10 mil. Kč ročně)

• zpracovávání podnětů občanů na bezbariérové úpravy

bariery@brno.cz

• Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou 

schopností pohybu

• Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně

• mapová aplikace Mapa přístupnosti Brna 

www.brno.cz/mapa-pristupnosti

• web www.bezbarierovebrno.cz

• školení zaměstnanců MMB v oblasti Komunikace s osobami se zdravotním 

postižením a duševním onemocněním

• osvětové akce na podporu osob se zdravotním postižením
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Problematika osob se zrakovým postižením

• tvorba a realizace projektů na podporu informování veřejnosti o problematice osob   

se zrakovým postižením

• projekt nálepky Vítáme vodícího a asistenčního psa

• projekt situačních videospotů pro osvětu veřejnosti v oblasti přístupu k 

osobám se zrakovým postižením

• konzultace přístupnosti webových stránek

• spolupráce s VŠ a organizacemi v oblasti nových postupů pro osoby se zrakovým 

postižením
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Další aktivity

• podpora dobrovolnictví

• spolupráce na přípravě Ceny Křesadlo – ocenění 

pro dobrovolníky v JMK

• projekt Dobrovolnictví ve veřejné správě

➢ příspěvkové organizace města Brna

➢ parky, sady, hřiště, mobiliář …. 

➢ zahradní a pomocné práce
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Děkuji za pozornost.

Mgr. Petr Hladík

1. náměstek primátorky města Brna

hladik.petr@brno.cz

Oddělení prorodinné politiky 

Odbor zdraví MMB

https://zdravi.brno.cz

https://zdravi.brno.cz/

