Připomínkování dokumentu Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021 - 2025
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále OSOV) zpracoval dokument s názvem „Koncepce rodinné a seniorské politiky
Jihočeského kraje na období 2021 - 2025“. Při tvorbě tohoto dokumentu bylo využito široké portfolio obecných i konkrétních zdrojů. Předkladatelé
vycházeli z dat ČSÚ, ze studie zpracované zakázkou OSOV Krajského úřadu Jihočeského kraji nazvané Potřeby rodin v Jihočeském kraji, ze studie
Renaty Klufové (Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň), z výstupů mnoha jednání pracovních skupin platformy pro rodinnou politiku a
platformy pro politiku stárnutí a z mnoha dalších veřejně dostupných podkladů. Dále se spolupodílely dotčené odbory krajského úřadu Jihočeského
kraje.
Prosíme zájemce o podání připomínek, aby využili formulář a nejpozději do 7. 7. 2020 zaslali na e-mail calounovap@kraj-jihocesky.cz vypracované
připomínky. Došlé připomínky budou vypořádány na jednání pracovníky OSOV a odborníky v rámci přípravy dokumentu k projednání Jihočeského
kraje. Způsob vypořádání bude zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje.

Formulář připomínkování
Jméno a příjmení
Organizace
Kontakt (email)

Číslo připomínky
1.

Alena Bártíková, Petra Podzimková
MPSV
alena.bartikova@mpsv.cz, petra.podzimkova@mpsv.cz

Název a číslo
oblasti, priority a
opatření

Číslo
strany
V celém
dokumentu

Znění připomínky
V celém dokumentu nejsou
uvedená loga, čísla projektů,
ani to, že dokument vznikal
ve spolupráci projektů
Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň a
Koordinace a opatření na
podporu sladění pracovního a
rodinného života na úrovni

Návrh změny
Adekvátně doplnit povinnou
publicitu projektů včetně
registračních čísel projektu.
Dále pak doplnit popis
spolupráce na vzniku
návrhu Koncepce ze strany
MPSV.

1

Vypořádání

Neakceptováno.
Dokument tohoto typu
nepodléhá žádným
formálním náležitostem
(grafická podoba, povinná
publicita projektu, čísel
projektu apod.)

2.

V celém
dokumentu

3.

7

4.

9

5.

6.

krajů (DPP členů platformy,
spolupráce na tvorbě
koncepce v rámci platforem
projektů, memorandum o
spolupráci MPSV a kraje).
Není uveden seznam
odborníků, kteří se na tvorbě
koncepce podíleli.

Uvést zmíněný seznam
oborníků.

Statistické údaje Jihočeského
kraje – není uveden zdroj
U grafů neuveden odkaz na
konkrétní umístění dat.

Doplnit zdroj.

10-11, 15,
23

V grafech jsou uvedeny roky
2001-2017(2018).

Uvést nejaktuálnější možná
data (dostupná data ČSÚ
za 2019).

4

Národní akční plán
pozitivního stárnutí – není
uveden odkaz
V celém dokumentu je třeba
upravit a správně
naformátovat text, aby byl
jeho formát jednotný i dle
citačních norcem ISO.

Uvést odkaz

Měl by být odkaz na výstup
z projektu/dokument –
Zjištění potřeb rodin
v Jihočeském kraji – ani dále
v připomínkovaném
dokumentu není odkaz na
tento dokument.
V současné době již
neexistuje na KÚ pozice Referent pro rodinnou a
seniorskou politiku, tudíž

Doplnit odkaz.

7.

8.

5

9.

Návrhová
část

Doplnit konkrétní odkaz.

Editorská korektura textu

Doplnit platného gestora
pro jednotlivá opatření.

2

Neakceptováno.
Okolnosti vzniku
dokumentu jsou popsány
na str. 29, toto považujeme
za dostačující.
Akceptováno.
Bude doplněno.
Akceptováno.
Bude doplněn odkaz na
příslušnou citovanou
instituci.
Akceptováno.
Bude aktualizováno
v návaznosti na dostupná
data ČSÚ.
Akceptováno.
Částečně akceptováno.
Korektura textu bude
nedílnou součástí procesu
po připomínkovacím řízení.
Norma ISO není v tomto
typu dokumentu nutná.
Akceptováno.
Bude doplněno.

Neakceptováno.
Statut existence této pozice
v potřebném rozměru není
v tuto chvíli podpořen, bude

10.

Návrhová
část

11.

Celý
dokument

12.

Návrhová
část

v rámci koncepce nemůže být
pro jednotlivá opatření –
gestorem.
Gestor: V návrhové části
dokumentu je na několika
místech uveden gestor –
MPSV, PČR, IZS, ÚP, JSRLZ
či subjekty např.
poskytovatelé alternativních a
inovativních forem péče o
děti, MPSV + pracovní
skupina pro rodinnou a
seniorskou politiku aj. V rámci
Koncepce na krajské úrovni
se domníváme, že by neměl
být na této pozici tzv. 3tí
subjekt. Výše uvedené
příklady gestorů by měli být
spíše na pozicích
spolupracujících subjektů.
Gestorem pro konkrétní
opatření by měl být právě
OSOV KÚ JčK a v rámci něj
právě platná konkrétní
pozice.
Citace v celém dokumentu
včetně rejstříku použitých
zdrojů, neodpovídají platné
normě ISO pro citace
odborných prací/strategických
dokumentů.
Nejasný pojem uvedený u
finančních nákladů opatření
„Běžné provozní výdaje
Krajského úřadu Jihočeského
kraje“, stejně tak „Výdaje na
činnost referentky seniorské a
rodinné politiky“. Není zřejmé,
co a na co tato formulace
odkazuje a co představuje.

záležet na prioritách
budoucího vedení JčK.
Konkretizace gestora.

Akceptováno.
Doplněno, u dalších
institucí zdůrazněno, že se
jedná o spolupracující
subjekty.

Doplnit správnou formu
citací.

Neakceptováno.
Dokument nepodléhá
žádným platným normám
ISO pro citace odborných
prací/strategických
dokumentů.
Akceptováno.
Konkrétnější specifikace
uvedena v poznámce pod
čarou.

Doplnit konkrétnější
specifikaci finančních
nákladů jednotlivých
opatření Koncepce.
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13.

V celém
dokumentu

14.

V celém
dokumentu
V celém
dokumentu

15.

16.

36

17.

1.3.3

37

18.

1.4, 2.1.2, 2.1.3

38, 40

19.

6.2.2

49

Chybně uvedené názvy
oficiální institucí, organizací,
názvy projektu, soutěž MPSV
- např. Síť pro rodinu, z.s.,
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích,
Obec přátelská seniorům,
Obec přátelská rodině aj.
Sjednotit pojmosloví (WellBeing – wellbeing apod.).
Nejsou zavedeny zkratky do
dokumentu.

Doplnit správné a oficiální
názvy institucí.

Akceptováno.
Bude upraveno.

Sjednocení pojmů v celém
dokumentu.
Zavést a sjednotit
používání zkratek
v dokumentu.

Akceptováno.

Postup: není jasné, na co se
v rámci „rodinné a seniorské
politiky“ odkazuje.
U Opatření 1.3.3 není jasně
formulován jeho popis a
navazující výstup s danou
aktivitou pak nejsou
v souladu s poznámkou. Není
jasné, zda jsou výstupem
dobrovolnické aktivity na
komunitní bázi či aktivizace
seniorů v důchodovém věku,
nebo pak, čím se opatření
bude zabývat.

Upřesnit význam odstavce

Opatření/Priorita 1.4, 2.1.2,
2.1.3, – finanční náklady:
není zřejmé ani dojednané,
co představují „finanční
zdroje MPSV“.
Jak bude zajištěn výstup

Konkretizace finančních
nákladů – co je myšleno.

Akceptováno.
Finanční zdroje MPSV
vypuštěny.

Konkretizace aktivity a

Akceptováno.

Jasnější a provázanější
popis, formulace opatření.

4

Neakceptováno.
Seznam zkratek uveden na
straně 56, není jasné
uvedení konkrétního
případu zavedené zkratky.
Neakceptováno.
Připomínka je nekonkrétní
bez návrhu změny.
Částečně akceptováno.
Znění opatření 1.3.3 je
v souladu se
zněním opatření 1.3.2
Návrhu koncepce rodinné
politiky pro Jihočeský kraj
(2021–2024)
Projekt MPSV: Koordinace
opatření na podporu
sladění pracovního a
rodinného života na úrovni
krajů, reg. č.
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009
/0006233)

20.

49

opatření 6.2.2? Není
konkretizováno, jakou úlohu
budou ve výstupu hrát MAS.
V čem bude spočívat
„usnadnění…“ obcím a NNO
realizování aktivit, jak je
uvedeno v aktivitě tohoto
opatření?
Je uvedeno, že plnění
koncepce rodinné a seniorské
politiky v plném rozsahu je
vázáno na náplň pracovní
pozice referenta/ky pro
seniorskou a rodinnou
politiku, která již není
uvedena v oficiálním
seznamu a členění odboru
sociálních věcí KÚ JčK.

výstupů opatření 6.2.2

Opatření 6.2.2. Upraveno.
Nejasná úloha MAS
vypuštěna.

Uvést platnou pozici,
zodpovědnou za plnění této
Koncepce.

Neakceptováno.
Statut existence této pozice
v potřebném rozměru není
v tuto chvíli podpořen, bude
záležet na prioritách
budoucího vedení JčK.

5

