Zápis
z Pracovní skupiny pro tvorbu Strategického plánu rodinné politiky
Libereckého kraje
15. 5. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

1) Úvod
- Mgr. I. Vedralová, vedoucí oddělení sociální práce, představila oblast rodinné politiky
jakožto jednu z aktivit projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi
v Libereckém kraji a seznámila členy pracovní skupiny s potřebností ukotvit
prorodinnou problematiku z dlouhodobého hlediska.
- Jedním z výstupů projektu bude Strategický plán rodinné politiky LK.
- V souvislosti s projektem na krajském úřadu vznikla pozice pro koordinátora rodinné
politiky.
2) Strategický plán rodinné politiky LK
- Ing. K. Hájková, tajemnice pracovní skupiny, informovala, že Strategický plán rodinné
politiky bude vytvořen na období od roku 2019 – 2023. Zároveň uvedla, že tento
dokument bude předkládán do Výboru sociálních věcí Zastupitelstva LK, Radě LK a
Zastupitelstvu LK.
- Rodinná politika LK se bude zabývat zdravými funkčními rodinami.
- Pracovní skupina diskutovala o tom, jakým způsobem stanovit cílovou skupinu pro
strategický plán, co je zdravá rodina a jak definovat dítě v kontextu rodinné politiky.
Členové pracovní skupiny požádali o to, aby cílovou skupinu stanovil odbor sociálních
věcí coby koordinační útvar rodinné politiky.
- Potřeby rodin s dětmi v LK by mělo pomoci odhalit dotazníkové šetření, které probíhá
od 1. 5. do 30. 6. 2017. Po vyhodnocení dat budou členové pracovní skupiny
informováni o jeho výsledcích.
- Ing. K. Hájková informovala, že paralelně se Strategickým plánem rodinné politiky je
vytvářen Plán pro vyhledávání náhradních rodičů. Z toho důvodu se PS pro tvorbu
Strategického plánu rodinné politiky nebude zabývat náhradní rodinnou péčí.
- Pracovní skupina se shodla na tom, že by měly být stanoveny cíle a formální struktura
strategického plánu, které jim budou zaslány k připomínkování.
- Členové pracovní skupiny požádali o zaslání vzorových koncepcí rodinné politiky, které
jsou přílohou tohoto zápisu.
- Předběžně je stanoveno další jednání pracovní skupiny na září 2017.

3) Statut a jednací řád pracovní skupiny
- Členům pracovní skupiny byl předložen statut PS ke schválení. Ti upozornili na to, že
jmenování do PS musí být provedeno prostřednictvím ředitele KÚ. Tato skutečnost byla
zapracována do statutu PS.
- Vzhledem k úpravě je statut zaslán jako příloha zápisu. Členové PS své připomínky
mohou zasílat e-mailem Ing. Kateřině Hájkové. V případě, že do 31. 5. 2017 neobdrží
tajemnice PS žádné připomínky, bude statut považován k tomuto datu za schválený.
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