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ÚVOD 
 

Komunikační strategie vychází z požadavků projektu Mosty, který realizuje Město Uherské 

Hradiště od 1. 4. 2012 do března 2015 za podpory ESF a SR v rámci výzvy zaměřené na rovné 

příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování rodinného a pracovního života.  

Cílem projektu Mosty je zlepšit slaďování potřeb rodiny a práce prostřednictvím partnerství a 

spolupráce města, MSP a NNO, zlepšit prorodinnou politiku ve městě Uherské Hradiště 

vytvořením pozice koordinátora prorodinné politiky a vytvořit ucelenou koncepci prorodinné 

politiky a lépe zapojit občany i firmy v Uherském Hradišti do plánování služeb a aktivit pro 

slaďování rodiny a práce formou veřejných setkání. Dalším cílem je motivovat 

zaměstnavatele v Uherském Hradišti k využívání podpůrných nástrojů, které povedou ke 

sladění pracovního a rodinného života, a motivovat v uplatňování rovných příležitostí žen a 

mužů vytvořením fungujícího modelu. Dále je motivem zvýšit vzdělanost v oblasti genderu 

formou vzdělávacích a poradenských aktivit, seminářů a vzděláváním dospělých. Důležitým 

aspektem projektu je usnadnit návrat do zaměstnání pomocí zařízení péče o malé děti.  

Na projektu, který je zcela financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem, spolupracuje 

město Uherské Hradiště se společnostmi EDUHA, s. r. o. a AKROPOLIS, o. s.  

Cílem komunikační strategie je přiblížit a vysvětlit projekt MOSTY a všechny aktivity z něj 

vyplývající všem jeho cílovým skupinám. Jsou jimi ženy vracející se po rodičovské dovolené 

nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, muži v obdobné situaci, ženy ohrožené 

nezaměstnaností, správa územních samosprávných celků a úřady samosprávných celků, 

jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci. Další záměrem 

komunikační strategie je ošetřit komunikaci mezi cílovými skupinami a městem Uherské 

Hradiště jako realizátorem projektu prostřednictvím projektového týmu a mezi hlavními 

aktéry projektu navzájem.  

Důležitým cílem komunikace je zajistit povědomí široké veřejnosti o projektu Mosty.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1 Proces komunikace 

Původní latinský význam zahrnuje sdílení, spolčování, společnou účast. Jedná se o základ 

veškerých vztahů mezi lidmi. Na nich a na naší schopnosti navzájem se domluvit závisí i naše 

schopnost přežít. 

Často se domníváme, že komunikace se týká pouze sféry informací. Komunikace však kromě 

samotného procesu sdělování (ale také sdílení) zahrnuje proces přenosu a výměny významů 

a hodnot zahrnující v širším záběru nejen oblast informací, ale také dalších projevů a 

výsledků lidské činnosti, jako jsou nejrůznější nabízené produkty, služby, stejně jako reakce 

zákazníků na ně.  

Předmětem komunikace může být činnost, služba či jakýkoliv výtvor (lidský, přírodní, 

verbální i neverbální, hmotný i duchovní) představený a prezentovaný jednou stranou 

(osobou, institucí) a vnímaný stranou druhou.  A právě prezentaci jedné a následnou reakci 

druhé strany chápeme jako komunikaci. 

V roce 1948 popsal H. D. Laswell komunikaci jako proces, který je znázorněn následujícím 

schématem:  

KDO říká CO jakým kanálem KOMU s jakým efektem 

 

Ze Schannonovy a Weaverovy matematické teorie komunikace z roku 1949 potom vychází v 

současné době nejrozšířenější model procesu komunikace. Opírá se o sedm podstatných 

bodů: komunikátor (který má produkt, nápad, myšlenku, důvod ke komunikaci) - kódování 

(převedení předmětu komunikace do souboru komunikátu) – zpráva (sdělení) – kanál –  
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(prostředek komunikace, nosič, distributor) – komunikátor (dekódující příjemce, který na 

základě svých vlastních schopností a zkušeností interpretuje obsah zprávy) – zpětná vazba 

(reakce příjemce, umožňuje vzájemnou komunikaci) a šum (to jsou faktory měnící podobu, 

obsah či pochopení zprávy.  

 

 Jak úspěšně komunikovat? 

Správně vedenou komunikací můžeme dosáhnut maximálních cílů. Taková komunikace se v 

praxi opírá o základní pilíře; jsou jimi důvěryhodnost (komunikace stojí na vzájemné důvěře a 

znalosti partnerů), volbu vhodného času (KDY) a prostředí (KDE), v němž komunikace 

probíhá a o pochopitelnost a významnost obsahu (sdělení musí mít význam nejen pro 

komunikátora, ale také pro příjemce, musí odpovídat jeho vlastnímu systému hodnot, musí 

být relevantní pro jeho situaci). Dále je to jasnost (vyjádření jednoduchými symboly a 

pojmy), soustavnost (získání cíle komunikace vyžaduje neustále opakování a rozvíjení), 

používání osvědčených a prověřených komunikačních kanálů (různé kanály mívají různé 

efekty) a znalost adresáta (komunikace je nejefektivnější, když příjemce co nejméně 

„obtěžujeme“. Proto je dobré znát jeho zvyky, schopnosti vnímat a pochopit sdělení, znát 

jeho úroveň vzdělání, zájmy a zaměření). Důležitá je atmosféra důvěry. 

Správně vedenou komunikaci je s ohledem na výše zmíněné aspekty nutné dobře promyslet. 

Důležitým podkladem pro její uplatnění je komunikační strategie. 
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2 Podstata komunikační strategie 

Komunikační strategie poskytuje potřebné informace, přispívá ke spolupráci, propagaci a 

rozvoji, je maximálně efektivní.  

Souvislosti komunikační strategie 

Základním cílem projektové komunikace a nezbytným předpokladem úspěchu každého 

projektu je zajistit průběžnou informovanost a podporu projektu od všech klíčových 

zainteresovaných skupin. 

Proces tvorby komunikační strategie v oblasti veřejné správy s cílovými skupinami má tyto 

úkoly:  

 poskytovat informace které odpovídají potřebám klíčových skupin veřejnosti 

(stakeholders), 

 přispívat tím ke spolupráci (partnerství) klíčových skupin veřejnosti,  

 přispívat k propagaci a rozvoji projektu. 

Nejjistějším způsobem, jak naplnění tohoto cíle dosáhnout, je vytvoření koordinované 

komunikační strategie. Ta hraje velmi důležitou úlohu zejména u těch projektů, které by 

veřejnost nemusela pochopit či by při jejich přijetí mohla reagovat negativně. 

K návrhu a postupné implementaci komunikační strategie se obvykle přistupuje již v samém 

počátku projektu. Důvodem je včasné informování hlavních zúčastněných stran o 

očekávaných výstupech projektu, způsobu jeho přípravy i zadání. V průběhu projektu se 

zpracovaná komunikační strategie obvykle dále vyvíjí a aktualizuje s ohledem na vývoj 

projektu i jeho komunikaci.   

Řídící výbor projektu by měl být průběžně informován o stavu plnění komunikační strategie a 

o nutných změnách prostřednictví osoby komunikátora. 

 

2.1 Obsah komunikační strategie 

Komunikační strategie by měla pokrývat minimálně následující body: 

 Popis projektu, ke kterému se strategie vztahuje 

 Cíle komunikace – co sledujeme komunikací projektu 

 Zainteresované strany - analyzovat současnou situaci a identifikovat veškeré 

subjekty, kterých se projekt dotýká   

 Cílové skupiny komunikace, se kterými je nutné komunikovat – např. veřejnost v 

dotčených lokalitách, odborná veřejnost, zájmové skupiny, vlastní zaměstnanci atd. – 

viz dále „cílové skupiny 

 Klíčová sdělení – předmět komunikace - formulovat sdělení, kterým mají všechny 

zúčastněné strany v rámci projektu porozumět a zároveň o nich informovat a 
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přesvědčit další zainteresované strany vně projektu (např. veřejnost). Klíčová sdělení 

by se měla zaměřit na přínosy realizace projektu odkazy na již existující zkušenosti. 

 Komunikační nástroje (kanály)Rozpracovat použití různých komunikačních nástrojů 

dle vhodnosti pro komunikaci a dosažení cílů u identifikovaných zainteresovaných 

skupin. Mezi užívané komunikační nástroje obvykle řadíme webovou prezentaci, 

schůzky, newsletter, tiskové zprávy (klasická i specializovaná media), cílené PR akce, 

konference, kulatý stůl, media trip, informační brožury apod. 

 Harmonogram - Zaměřit se dle jednotlivých fází projektu na různé zainteresované 

strany. Pravidelná komunikace se všemi zúčastněnými stranami je nezbytná pro 

úspěch projektu. 

 Rozpočet 

 Vyhodnocení 

 Monitoring 

 

2.2 Určení hlavních cílových skupin 

Určení hlavních cílových skupin znamená, kterým subjektům potřebujeme o projektu dát 

vědět a získat jejich účast a od kterých subjektů chce komunikátor zpětnou vazbu získat. 

Projekt MOSTY realizuje Město Uherské Hradiště, proto budu uvažovat v intencích 

komunikace obce.  

     Jedná se tedy o: 

 obyvatele města 

 ženy a muži vracející se do práce 

 městem zřízené organizace dotčené projektem 

 místní podnikatelé, kterých se projekt svým obsahem dotýká 

 NNO, zájmová uskupení a spolky 

 kraj a dotčené správní orgány 

 obce regionu 

 média 

 

2.3 Přehled komunikačních kanálů a jejich výběr 

Komunikační kanál je cesta, způsob, kterým je nějaká informace předávána od komunikátora 

k příjemci. Rozlišujeme vnější komunikační kanály a vnitřní komunikační kanály organizace. 
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2.3.1 Členění z hlediska jejich dosahu a možnosti ovlivnění: 

 

a) Vnější komunikační kanály (nástroje vnější komunikace): 

 média: TV, rádio, internetové servery 

 odborné články, komentáře 

 inzerce 

 Internet – webové stránky organizace, facebook, twitter, webové stránky 

spřátelených či partnerských organizací 

 tiskoviny – letáky, brožury, plakáty 

 veřejné akce – besedy, přednášky, konference 

 záštita známé / významné osoby 

 eventy, kulturní akce, dny otevřených dveří 

 

b) Vnitřní komunikační kanály (nástroje vnitřní komunikace): 

 porady a setkání 

 interní zpravodaj, intranet 

 e-maily 

 osobní komunikace 

Důležité je také oddělit vlastní komunikační kanály s možností ovlivnění (osobní rozhovor, 

telefonování, sms zprávy, dopis, setkání, mítink, zasedání, vlastní webové stránky města, 

organizace, městský zpravodaj atd.) od komunikačních kanálů, které nemůžeme 

bezprostředně ovlivnit (webové stránky spřátelených organizací, média atd.). 

Současná masová média, označována jako multimédia – informační dálnice – umožňují 

přecházet od běžného jednosměrného způsobu komunikace k dvousměrnému.  

 

2.3.2 Přehled nástrojů v komunikaci s médii 

 Pressroom, presskit   

 Tiskové zprávy  

 Tisková konference  

 Kulatý stůl  

 Media trip – exkurze  

 Monitoring a analýza médií – průběžné sledování a následné analyzování publicity 

věnované projektu, případně korekce (zesílení, přesměrování) komunikačních 

aktivit dle reálné situace. 
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2.3.3 Přehled nástrojů pro komunikaci se širokou veřejností 

 Veřejné setkání  

 Informační brožura  

 Den otevřených dveří  

 Vztahy s veřejnou správou 

 Informační materiál  

 Společenské setkání  

 Seminář  

 Newsletter  

 Schůzky 

2.3.4 Nástroje pro interní komunikaci uvnitř projektu 

 Intranet, extranet – samostatná webová sekce, která je přístupná pouze 

autorizovaným členům zapojeným do projektu (s různými přístupovými právy) – týká 

se organizací města zapojených do projektu 

 Setkání s partnery a dodavateli – setkání se zástupci společností zapojených do 

projektu. Pořádáno k významným milníkům projektu (oslava zahájení, dokončení 

apod.). 

 Newsletter – periodicky distribuovaný informační materiál se stručnými informacemi 

o pokroku při realizaci projektu. 

2.3.5 Nejčastěji využívané komunikační nástroje při realizaci projektů  

a) centrální webová prezentace projektu 

b) newslettery/zprávy o postupu projektu 

c) média – noviny, televize, rozhlas; 

d) přímé schůzky. 

Ad a) Centrální webová prezentace projektu 

Plní roli širokého, velmi otevřeného obousměrného informačního kanálu. Využívá se v 

průběhu celého projektu, může zásadně pomoci ovlivnit počáteční etapu projektu. Otevřená 

komunikace základní myšlenky návrhů projektu vůči zapojeným cílovým skupinám a 

veřejnosti dává příležitost k přijetí výstupů projektu a s jejich včasným obeznámením.  

Ad b) Newslettery - zprávy o postupu projektu 

Newslettery obsahující krátké zprávy o aktuálním stavu projektu, dosažených pokrocích a 

očekávaném blízkém vývoji jsou dalším často užívaným a účinným nástrojem komunikace. 

Newslettery mohou být přímo rozesílané na adresy osob, které chceme oslovit v 

elektronické či tištěné podobě nebo zveřejňované na webových stránkách projektu. Jejich 

výhodou je snadný způsob jak informovat příslušné osoby o cílech a milnících projektu, 

nevýhodou ovšem je jejich jednosměrnost (je těžké získat zpětnou vazbu od oslovené 
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osoby). Newslettery jsou tak vhodné např. pro méně významné zainteresované subjekty k 

projektu, u kterých je cílem informovat a udržet povědomí o projektu. 

Ad c) Média – noviny, televize, rozhlas 

Jako efektivní nástroj komunikace jsou využívána tradičně média typu novin 

(celorepublikové, místní, odborné týdeníky atd.), televize a rozhlas. Využití těchto médií 

umožňuje širokou komunikaci s všeobecným publikem a nabízí tak možnost ovlivnit veřejné 

mínění o projektu, vyzvednout jeho přínosy, vysvětlit možné dezinformace a případná rizika 

projektu.  

Rizikem tohoto nástroje komunikace mohou být dezinterpretace a snaha o překrucování 

informací ze strany oponentů. Média jsou tak vhodná pro udržení povědomí a 

informovanosti. 

Ad d) Přímé schůzky 

Přímé schůzky jsou jedním z nejefektivnějších nástrojů komunikace vhodné k využití v 

komunikaci s významnými stranami projektu, které chceme získat nebo si udržet jejich 

podporu. Jedná se o dvousměrnou komunikaci, tedy je možné získat zpětnou vazbu, 

reagovat na přímé dotazy a po ukončení schůzky vyhodnotit její úspěšnost. Nevýhodou je 

vysoká časová náročnost tohoto způsobu komunikace, využívat by se tedy měl zejména u 

významných zainteresovaných stran. 

2.4 Rozpočet na komunikaci 

Vhodná a cíleně zaměřená komunikační strategie bude vyžadovat vynaložení finančních 

prostředků. Dobrá komunikace je pro úspěch nezbytná. Je to zejména díky skutečnosti, že 

předává informace o zamýšlených přínosech projektu, odpovídá na veškeré obavy, reaguje 

na případné negativní postoje a podporuje záměr navrhovatelů dovést úspěšně celý projekt 

až do samého závěru.  

2.5 Plán komunikace 

Komunikace projektu začíná jednotným vizuálním stylem, bannery, informačními letáky, aj. 

Občané a dotčené cílové skupiny by měly vědět, na koho se mohou v souvislosti s projektem 

obracet, kdy a jak se zúčastnit. Stylem by měl připomínat hodnoty a cíle, ke kterému má vést 

 Obecně platná doporučení: 

- zpřesňovat vymezení cílových skupin, 

- zpřesňovat jim odpovídající obsah komunikace, 

- zpřesňovat vhodnost zvolených prostředků v závislosti na cílových 

skupinách i obsahu komunikace, 

- zpřesňovat vyhodnocení efektů komunikace (zpětné vazby). 
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II. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

1. Popis projektu MOSTY 

Projekt Mosty reaguje a zaměřuje se na potřebu zlepšit prorodinnou politiku ve městě 

Uherské Hradiště, prosadit změny podporující rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce i 

odbourání překážek pro uplatnění na trhu práce zejména žen s dětmi.  Realizuje jej město 

Uherské Hradiště od 1. 4. 2012 do března 2015 a spolupracuje na něm se společnostmi 

EDUHA, s. r. o. a AKROPOLIS, o. s. Je zcela financován Evropským sociálním fondem 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem. 

Místní spolupráce Města Uherské Hradiště, EDUHA s.r.o. a AKROPOLIS, o. s. si v projektu 

Mosty klade za cíl vytvořit koncepci rodinné politiky, rozšířit povědomí o problematice 

rovných příležitostí a gender mainstreamingu, vzdělat osoby zapojené do utváření místních 

politik, vytvořit a odzkoušet prorodinné prvky firemní politiky a flexibilních forem organizace 

práce, poskytnout je jako model dalším zaměstnavatelům a lépe sladit rodinu a práci 

vznikem zařízení služby péče o děti od 1,5 roku (obdoba jeslí) a poskytnout tak rodičům s 

malými dětmi možnost dřívějšího návratu do zaměstnání. 

1.1. Cíl projektu MOSTY  

 zlepšit prorodinnou politiku ve městě UH vytvořením pozice koordinátora prorodinné 

politiky a vytvořit ucelenou koncepci prorodinné politiky 

 zlepšit slaďování potřeb rodiny a práce prostřednictvím partnerství a spolupráce 

města, MSP a NNO 

 lépe zapojit občany i firmy v Uherském Hradišti do plánování služeb a aktivit pro 

slaďování rodiny a práce formou veřejných setkání 

 motivovat zaměstnavatele v Uherském Hradišti k využívání podpůrných nástrojů 

vedoucí ke sladění pracovního a rodinného života a v uplatňování rovných příležitostí 

žen a mužů vytvořením fungujícího modelu a dobrou praxí 

 zvýšit vzdělanost v oblasti genderu formou vzdělávacích a poradenských aktivit, 

seminářů a vzděláváním dospělých 

 usnadnit návrat do zaměstnání pomocí zařízení péče o malé děti  

1.2. Klíčové aktivity projektu – průběh projektu: 

 KA 01 – přípravná fáze projektu 

 KA 02 – osvětová kampaň pro rozvoj slaďování rodiny a práce v UH 

 KA 03 – rozvoj rodinné politiky města 

 KA 04 – slaďování rodiny a práce u zaměstnavatelů 

 KA 05 – vzdělávací a poradenské aktivity 

 KA 06 – rozvoj služeb péče o malé děti 

 KA 07 – závěrečná fáze projektu  
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Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00296  
Částka: 6 729 516,00 Kč  
Doba realizace projektu: 1. duben 2012 až 31. březen 2015  

Realizátor projektu  

Město Uherské Hradiště  
IČ: 00291471  
Ulice: Masarykovo nám. 19  
Město: Uherské Hradiště  
PSČ: 686 01  
Kontaktní osoba  
Kontakt: PhDr. Květoslava Zlatušková, kvetoslava.zlatuskova@mesto-uh.cz, tel.: 572 
525 750 

       Partneři  

Akropolis, o.s. 
EDUHA, s.r.o.  
 

2. Hlavní aktéři projektu Mosty – přímí účastníci projektu 

Na projektu spolupracují tři subjekty 

 Město Uherské Hradiště, které je současně realizátorem projektu 

 EDUHA, s. r. o.  

 AKROPOLIS, o. s.  

 

2.1 Město Uherské Hradiště a jeho zaměstnanecká politika 

Uherské Hradiště je součástí Zlínského kraje, který společně s Olomouckým krajem vytváří 

tzv. region soudržnosti NUTS II Střední Morava. K 1. 1. 2003 získalo město statut obce s 

rozšířenou působnosti (ORP). Na území ve kterém od té doby město vykonává činnosti statni 

správy, se nachází 48 obci s celkovým počtem cca 90 tisíc obyvatel a je tak největší ORP ve 

Zlínském kraji, co se počtu obcí týče.  

Nejvyšším organem města Uherské Hradiště je zastupitelstvo, které se skládá z 27 členů 

volených v komunálních volbách na čtyřleté funkční období. Ze svého středu pak 

zastupitelstvo voli radu města včetně starosty a místostarostů. V aktuálním volebním období 

2014 – 2018 má rada města 9 členů a je tvořena starostou, třemi místostarosty a pěti 

radními. Město Uherské Hradiště má tyto městské čtvrtě: Centrum, Mařatice, Rybárny, 

Jarošov, Míkovice, Sady, Vésky.  K 1. lednu 2013 žilo celkem 25 343 obyvatel. Je přirozeným 

středem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým 

vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic.  

mailto:kvetoslava.zlatuskova@mesto-uh.cz
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K 31. lednu 2014 má městský úřad 236 zaměstnanců (bez městské policie). V tomto počtu je 

171 žen. 

Z vyjádření tajemníka městského úřadu Uherské Hradiště Josefa Botka vyplývá, že 

v současné době je 10 žen (zaměstnankyň) v mimoevidenčním stavu z důvodu mateřské a 

rodičovské dovolené. Všem zaměstnankyním, které o to požádají, vychází zaměstnavatel 

vstříc úpravami pracovní doby v rámci plného úvazku nebo snížením úvazku (13 

zaměstnankyň). Zavedení pružné pracovní doby na úřadě  znamená  obrovský přínos nejen 

pro efektivnější využívání pracovní doby ale také pro možnost plánování  volného času 

zaměstnanců-rodičů i prarodičů. 

Pro zachování pravidla rovného přístupu ke všem zaměstnancům zakotvil zaměstnavatel, ve 

spolupráci s odborovou organizací, do kolektivní smlouvy poskytování benefitu pro všechny 

zaměstnance formou multipoukázek, které jsou za přesně stanovených 

podmínek  poskytovány zaměstnancům jednou ročně a mohou být využity podle zájmů a 

potřeb jednotlivých zaměstnanců  a jejich rodin ke sportovnímu, rekreačnímu i kulturnímu 

vyžití. 

Město zřizuje mateřské školy, jejichž kapacity jsou dostatečné. Tudíž jsou, i v minulém 

období vždy byly, do mateřských škol umístěny děti všech oprávněných žadatelů o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání. Co se týče miniškolky Mosty – této služby využily čtyři ženy z řad 

zaměstnankyň Městského úřadu Uherské Hradiště, kterým to umožnilo dřívější návrat do 

zaměstnání. 

Město Uherské Hradiště je organizátorem a spolupořadatelem celé řady akcí, které jsou 

určeny dětem přímo, nebo jejich součástí je program dětem určený. Akce pořádané výlučně 

pro děti zaměstnanců nejsou organizovány. 

Pokud jde o zapojení města do aktivit vedoucích ke snížení nezaměstnanosti, důležitý je 

projekt „Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným.“ K získávání 

pracovních zkušeností absolventů přispívá zaměstnavatel jejich zaměstnáváním v rámci 

projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji ve spolupráci s úřadem práce. 

Významnou spolupráci s úřadem práce má zaměstnavatel již několik let v oblasti veřejně 

prospěšných prací, kdy jsou přijímáni zaměstnanci na úklid veřejných prostranství. 

Samozřejmostí je poskytování odborných praxí pro studenty středních i vysokých škol, které 

vede k získání pracovních zkušeností a jejich lepší orientovanosti na trhu práce. 
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Rozvoj pracovních příležitostí 

Podle údajů sčítání lidu z roku 2011 nejvíce ekonomicky aktivních obyvatel bylo a stále je 

zaměstnáno v průmyslu. Z 35,34 % osob pracujících v průmyslu jich nejvíce pracovalo ve 

strojírenství a ve zbrojařské výrobě. Silné zastoupení měly také podniky na výrobu potravin a 

zpracování ovoce a zeleniny. Zemědělství zaměstnává již jen 2,8 % ekonomicky aktivních 

osob. Větší podíl obyvatel pracuje v oblasti obchodu, stravování a ubytování, v sociální 

činnosti a ve stavebnictví. Podle údajů úřadu práce bylo ve městě na začátku roku 7,6 

procenta nezaměstnaných.  

Uherské Hradiště prožívá v několika posledních letech bouřlivý rozvoj stavební činnosti. 

Vzniklo mnoho nových staveb, rekonstrukce se dočkaly historické budovy. Město se svým 

návštěvníkům představuje novou tváří s širokou nabídkou služeb, obchodů a kulturního 

vyžití.  

Město Uherské Hradiště je členem některých významných organizací České republiky. Patří 

mezi ně například Sdružení obrany spotřebitelů, Svaz měst a obcí České Republiky, Sdružení 

obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Sdružení historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska nebo Národní síť zdravých měst České republiky 

 

2.1.1. Organizace zřízené městem  

Mezi organizace s účastí města patří příspěvkové organizace, organizační složky města, 

neziskové organizace a další společnosti 

 Příspěvkové organizace města 

 Aquapark Uherské Hradiště 

 Základní školy, mateřská škola a dům dětí a mládeže 

 Klub kultury 

 Sportoviště města Uherské Hradiště  

 Městská kina 

 Slovácké divadlo 

 Knihovna B. B. Buchlovana 

 Senior centrum UH, příspěvková organizace 

 Park Rochus 

Organizační složky města 

 Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Neziskové organizace 

 Nadace Děti-kultura-sport 

 Organizace pracující s dětmi a mládeží 
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 Společnosti s významným podílem města 

 CTZ s.r.o. 

 EDUHA, s.r.o.  

 OTR, s.r.o. 

 Slovácké vodárny a kanalizace, a.s 

 

2.2 AKROPOLIS, o. s. rodinné centrum s aktivitami pro děti, dospělé i seniory 

Občanské sdružení AKROPOLIS, o.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je 

poskytnout rodičům s malými dětmi a lidem pečujícím o osobu blízkou možnost aktivního 

využití volného času a možnost dalšího vzdělání, které by usnadnilo mimo jiné návrat do 

práce po mateřské (rodičovské) dovolené. 

AKROPOLIS, o.s. je provozovatelem centra AKROPOLIS v Uherském Hradišti, na Staré Tenici 

1195, v němž je integrovaná herna, místnost pro kreativní činnosti, učebna a tělocvična. To 

umožňuje konání kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé současně se službou hlídání dětí 

v průběhu těchto aktivit. 

Cíle sdružení lze shrnout do následujících bodů: 

 organizovat pravidelné aktivity pro děti i dospělé - kurzy, semináře, přednášky a 

poradenství, a tím uspokojovat jejich sportovní, kulturní a vzdělávací zájmy. Po dobu 

aktivit dospělých sdružení zajistí kvalitní péči o jejich děti či osoby blízké. 

 zajistit vzdělávání a doškolování klientů, vytvoření programů distančního vzdělávání, s 

cílem zvýšit možnosti při získávání pracovních příležitostí, po dobu presenčních 

vzdělávacích kurzů sdružení zajistí kvalitní péči o jejich děti. 

 aktivně napomáhat klientům při hledání méně rozšířených variant pracovních úvazků, 

především formou spolupráce s orgány státní správy, odborným poradenstvím a 

začleněním pracovních nabídek a poptávek na webových stránkách sdružení. 

 poskytovat dětem prostor pro vzájemné setkávání a využití volného času, organizovat 

pravidelné aktivity pro děti - kroužky či jiné programy. 

 podporovat a zprostředkovávat společné aktivity rodičů s dětmi jako jsou pobyty v 

přírodě, výlety a tábory s organizovaným programem. 

 prostřednictvím nabízených služeb přispívat ke zlepšování kvality života rodičů 

malých dětí v UH 

Jméno: Mgr. Dagmar Mega  

Email: dagmar.mega@akropolis-uh.cz 

Telefon:: 605273426 

Akropolis, o. s. je zapojeno do KA 06 – Rozvoj služeb péče o malé děti. 
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2.3 EDUHA 

Společnost EDUHA vznikla díky projektům Společného regionálního operačního programu z 

bývalého areálu kasáren v Uherském Hradišti. Zahrnuje Regionální vzdělávací centrum a 

Centrum celoživotního vzdělávání. Vysokoškolský areál má kapacitu až 1 200 studentů Jsou 

zde umístěny studentské koleje, univerzitní knihovna, studovna a další prostory pro 

celoživotní vzdělávání obyvatel regionu.  

Cílem projektu školské a vzdělávací zóny bylo nastartování hospodářského a společenského 

oživení města a regionu, rozvojových aktivit jako vysokoškolské vzdělávání, ubytování, rozvoj 

cestovního ruchu a rozvoj veřejných a soukromých služeb. V souvislosti s tím připravilo 

město dva projekty a požádalo o dotaci z fondů Evropské unie na jejich realizaci. 

EDUHA je zapojena do KA 04 Slaďování rodiny a práce u zaměstnavatelů. Cílem je vytvoření a 

pilotáž prorodinných opatření u zaměstnavatelů. 

 

3. Způsob komunikace účastníků projektu Mosty s veřejností 

V této kapitole popisujeme, jak v projektu „MOSTY“ spolupracující subjekty komunikují 

s veřejností a jaké komunikační kanály využívají. 

3.1 Komunikace Města Uherské Hradiště 

Komunikace a prezentace města Uherské Hradiště je podle vedení města a zástupce jeho 

tiskového odboru – tiskového mluvčí Jana Pášmy založena na principech, které přispívají k 

vytváření pozitivního image města a zároveň zaručují kvalitní informovanost. Upřednostňují 

otevřenost a vstřícnost, dostupnost informací a jejich přehlednost, aktivní přístup – 

proaktivní komunikaci, konzistentnost a spolehlivost ve vztahu k médiím, včasnost a 

pružnost poskytování informací, obousměrnost komunikace, ale také využití zpětné vazby. 

Pro město Uherské Hradiště zásadní a velmi důležitá spolupráce s místními zástupci médií a  

regionálními redakcemi celoplošných tiskových i netiskových médií. 

Vlastní komunikace města a úřadu prostřednictvím webových stránek města (hlavní 

komunikační nástroj), moderních internetových prostředků, vlastního osobního jednání 

zaměstnanců úřadu a zástupců města (např. tiskové konference, brífinky), korespondence či 

telefonu splňuje všechny cíle a principy komunikace s cílovými skupinami. 

Pravidla komunikace vymezuje „Směrnice tajemníka pro poskytování informací sdělovacím 

prostředkům“. Jde o neveřejný dokument.  S příspěvkovými organizacemi město 

samozřejmě úzce spolupracuje, a to jak na bázi orgánů města, poradních orgánů rady města 

(komise RM), tak jednotlivých rezortů na odborech většinou prostřednictvím vedoucích 

odborů.  
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3.1.1 Komunikace organizací zřízených městem 

Mezi organizace s účastí města patří příspěvkové organizace, organizační složky města, 

neziskové organizace a další společnosti. 

Příspěvkové organizace komunikují s médii povětšinou samostatně, zástupci příspěvkových 

organizací města jsou oprávněni poskytovat informace, jednotlivé p. o. mají své samostatné 

komunikační prostředky (webové stránky, facebook, atd.).  

3.1.2 Projektový tým Mosty 

Pro samotnou komunikaci projektu Mosty je podstatná komunikace týmu, který byl pro 

tento účel ustaven a který se schází vždy podle potřeby, pravidelně nejméně 1x měsíčně. 

Tvoří jej:  

            Bc. Vendula Šáděrová – koordinátorka projektu, koordinátorka prorodinné politiky 

            PhDr. Květoslava Zlatušková – vedoucí projektu 

            Ing. Libuše Habartová – finanční manažer I. 

            Bc. Taťána Pukovcová – finanční manažer II. 

            Mgr. Dagmar Mega – lektorka a genderová poradkyně 

            Leona Klementová – koordinátorka zařízení služby péče o děti 

 

3.2 Komunikace AKROPOLIS, o. s. 

Pracovníci Akropolis, o. s. využívají ke komunikaci s veřejností následující kanály komunikace:  

 osobní kontakt 

 webové stránky centra Akropolis  

 sociální síť Facebook  

 kanál Youtube 

 inzerce (Slovácký deník, Dobrý den s Kurýrem, 5+2) 

 Zpravodaj města Uherské Hradiště 

 Přehled Informačního centra města 

 Listy, zpravodaje, měsíčníky v okolních obcích  

 letáky, plakáty, skládačky v centru Akropolis, v městě Uh. Hradiště, na smluvených 

místech a okolních obcích 

 Účastníme se komunitního plánování, spolupráce s Městem Uherské Hradiště je úzká, 

zejména se sociálním odborem. 

 

Jak uvedla Dagmar Mega, Miniškolku Mosty komunikovali osobně s rodiči, na webových 

stránkách, sociálních sítích, na letácích.  Účastnili jsme se akcí projektu - Den pro rodinu, 

konference, veřejná setkání, a podobně. 
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3.2 Komunikace EDUHA 

Společnost EDUHA komunikuje prostřednictvím svých webových stránek a jako zařízení 

zřízené městem využívá komunikačních kanálů města Uherské Hradiště. 

3.4 Shrnutí  

Město Uherské Hradiště komunikuje s veřejností na profesionální bázi a využívá všech 

možností k šíření informací a k proaktivní komunikaci. Informace o projektu Mosty 

zveřejňuje na svých webových stránkách. O další proaktivní komunikaci se stará projektový 

tým Mosty, který vydává tiskové zprávy, spolupracuje při tom s tiskovým mluvčím.  Městem 

zřízené organizace využívají širokou škálu komunikačních prostředků dle svých možností. 

Akropolis komunikuje prostřednictvím svých webových stránek a sociálních a dalších 

prostředků komunikace. Jeho aktivita v oblasti komunikace projektu MOSTY by mohla být 

silnější. Nejslabší aktivitu v oblasti komunikace má společnost EDUHA, prostřednictvím které 

není projekt MOSTY komunikován vůbec.  

4. Prostředky komunikace a média 

Podle dosahu rozeznáváme média městská, regionální, krajská, celostátní. Podle periodicity 

pak magazíny, měsíčníky, týdeníky a deníky. Podle formátu rozeznáváme média elektronická, 

tištěná a hlasová. Z hlediska vlastnictví jsou to média veřejná (městská) a soukromá.  

Z důvodu rychlosti obsluhy a dosažitelnosti jsou nejlépe obsluhovatelná média „vlastní“ a 

elektronická, kde lze obsah rychle měnit. 

 

4.1 Popis vlastních komunikačních nástrojů Města Uherské Hradiště  

Město Uherské Hradiště používá ke komunikaci se širokou veřejností tyto vlastní 

komunikační kanály a nástroje (městská periodika): 

 Zpravodaj města Uherské Hradiště  

 S PLUS magazín 

 Webové stránky města 

 Facebook města 

Podrobnější popis 

 Zpravodaj města Uherské Hradiště – periodický tisk územního samosprávného celku 

Vydavatelem Zpravodaje je město Uherské Hradiště (dále jen ZUH, Zpravodaj), Masarykovo 

nám. č. 19, 686 70 Uherské Hradiště. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod 

e. č.:  MK ČR E12068. Vydávání Zpravodaje řídí redakční rada. Zpravodaj vychází jednou 

měsíčně ve formátu A5, aktuálně v počtu výtisků: 690 ks. Realizace: Klub kultury Uherské 

Hradiště. Řídí: redakční rada.  
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Současný statut Zpravodaje města Uherské Hradiště: 

Zpravodaj města Uherské Hradiště vychází od roku 1962. V současné době je významným 

prostředkem pro komunikaci úřadu s obyvateli města a zároveň cenným propagačním 

materiálem města. Pro město Uherské Hradiště je zpravodaj též nástrojem ke sdělení 

občanům, co se ve městě děje.  

Tematické zaměření a obsah Zpravodaje Uherské Hradiště:  

Město vydává Zpravodaj s cílem poskytnout obyvatelům města objektivní informace týkající 

se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. Ve Zpravodaji nejsou 

zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí. Médium si neklade za cíl 

nahrazovat zpravodajská tisková periodika, ale mapovat uskutečněné i plánované akce a 

události vždy za časové období jednoho měsíce. Zpravodaj působí jako “stmelující” prvek – 

čtenáři (obyvatelé) si rádi prohlížejí fotografie a čtou o akcích či zajímavostech ze svého 

města, které mají možnost sami zažít, zúčastnit se jich. 

Město plánuje do budoucna tyto změny:  

- změna formátu z A5 na A4, 

- změna distribuce – zpravodaj bude zdarma dodáván do všech 

schránek obyvatel města, 

- obsahové změny. 

 

 S PLUS magazín  

Společenský magazín s distribucí zdarma do všech poštovních schránek měst Uherské 

Hradiště, Kunovice a Staré Město. Vydává: JD Production s.r.o.   

 Internet – weby s možností ovlivnění 

Webový portál města (www.mesto-uh.cz) 

webová stránka Klubu Kultury (www.kkuh.cz)  

webová stránka Městského informačního centra (www.uherske-hradiste.cz),  

webová Regionu Slovácko (www.slovacko.cz)  

 Facebook města - od září 2014 

4.2  Externí komunikační kanály a média 

V oblasti externí komunikace je pro město Uherské Hradiště zásadní a velmi důležitá 

spolupráce s místními zástupci médií a regionálními redakcemi celoplošných tiskových i 

netiskových médií. 
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Nejúžeji město spolupracuje s těmito médii a periodiky (bez pořadí):  

Slovácký deník 

MF Dnes 

Právo 

Týdeníky:  

Dobrý den s Kurýrem 

5 plus 2 dny 

Televize:  

Česká televize 

TV Slovácko 

Rádia:  

Český rozhlas 

Rádio Čas 

Rádio Zlín 

Agentury/ostatní:  

ČTK 

Krajské listy  

Zlin.cz 

Pro potřeby komunikace projektu Mosty doporučuji využít i další celostátní média tematicky 

zaměřená, například na ženy, rodinu, volný čas, školu a další oblasti. 

Kontakty na výše uvedená média:  

Právo – Aleš Fuksa, kontakt: ales.fuksa@pravo.cz 

MF DNES – Jana Fuksová, kontakt:  jana.fuksova@mfdnes.cz, Petr.Skacel@mfdnes.cz; 

Petra.Prochazkova@mfdnes.cz 

Blesk – Slávka Červená, kontakt: Cervena (slavka.cervena@blesk.cz) 

Dobrý den s Kurýrem – Petr Čech, kontakt:   Petr.Cech@ddk.cz; Pavel Paška, kontakt: 

paska@ddk.cz  

ČRO – Pavel Sedláček, kontakt  pavel.sedlacek@rozhlas.cz, Roman Verner: 

roman.verner@rozhlas.cz 

ČTK – kontakt: Jan Vondrášek, kontakt: Vondrasek@mail.ctk.cz 

Rádio Zlín - Martin Švajda, kontakt:  svajda@radiozlin.cz, redakce@radiozlin.cz 

Rádio Čas – kontakt: redakce.zlin@casradio.cz  

Rádio Kiss Publikum – kontakt: news@kisspublikum.cz   

Česká televize – Josef Kvasnička, kontakt  josef.kvasnicka@czech-tv.cz, Luboš Dostál, 

kontakt:  lubos.dostal@ceskatelevize.cz 

Televize Nova – Martina Julinová, kontakt: m.julinova@seznam.cz, Petr Zapletal, kontakt: 

petr.zapletal@centrum.cz   

Televize Slovácko – Barbora Žáková, kontakt: bzakova@jdp.cz 

Slovácký deník – Martin Nevyjel, kontakt: martin.nevyjel@denik.cz, Pavel Bohun:  

pavel.bohun@denik.cz; Jiří Kordovaník: jiri.kordovanik@denik.cz        
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5. Popis cílových skupin projektu MOSTY, jejich potřeby a vazby 

Projekt MOSTY je zaměřen na následující cílové skupiny: 

 Cílová skupina 1. Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo po péči o závislého 

člena rodiny na trh práce 

 Cílová skupina 2. Muži v obdobné situaci 

 Cílová skupina 3. Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich 

orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci  

 Cílová skupina 4. Ženy ohrožené nezaměstnaností 

 

5.1 Cílová skupina 1 a 2 - Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o 

závislého člena rodiny na trh práce. Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi 

Popis a způsob zapojení cílové skupiny (CS) 

Cílovou skupinou projektu jsou: 

 primárně ženy končící rodičovskou dovolenou (RD) a ženy zůstávající na RD 

(chystající se využít aktivně zbytek času na RD ke zvyšování zaměstnatelnosti). 

Zapojení cílové skupiny je především do vzdělávacích aktivit a také aktivní podporou návratu 

do zaměstnání před ukončeným 3 rokem věku dítěte a možností jeho umístění do zařízení 

služby péče o malé děti.  

Ženy po rodičovské dovolené a ženy s dětmi předškolního věku patří mezi pět nejvíce 

znevýhodněných skupin na trhu práce, proto jsou prorodinná opatření a aktivity podporující 

sladění rodiny a práce nutností. 

Komunikační nástroj: 

Pro CS budou k dispozici i informační brožury a videospoty, účast na veřejných fórech a 

setkáních, dokument prorodinná politika města atd.  

Vazba potřeb cílové skupiny 1 a 2 na klíčové aktivity (KA) projektu: 

Projekt řeší následující potřeby této CS, které byly zmapovány jak na národní úrovni 

ministerstva práce a sociálních věcí, tak na místní úrovni (podkladem jsou zprávy úřadu 

práce, lokální dotazníková šetření a analýzy.) 

 KA 02 – osvětová kampaň pro rozvoj slaďování rodiny a práce v Uherském Hradišti  

Potřeba CS: srozumitelně osvětlit téma  

Cíl: motivace cílové skupiny zapojit se do spolupráce na utváření politiky města 

prostřednictvím veřejných fór a zapojit se do komunitního plánování (spolu s KA 03). 
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Nástroj: komunikační strategie, atraktivní letáky, brožury a videospoty (v místní 

kabelové televizi).  

 KA 03 – rozvoj rodinné politiky města  

Potřeba CS: širší podpora ze strany města  

Cíl: nová koncepce rodinné politiky města  

Nástroj: veřejnost bude informována - zpravodaj města, kabelová televize, vývěsky, 

tiskové zprávy, letáky, videospoty.  

Koordinátor rodinné politiky bude prostředníkem pro sdělování jednotlivých 

požadavků a představ této CS a bude je zohledňovat při vytváření opatření 

prosazujících rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce na území Města Uherské 

Hradiště. 

 KA 04 - slaďování rodiny a práce u zaměstnavatelů  

Potřeba CS: podpora ze strany zaměstnavatelů  

Cíl: aktivita povede ke změnám podporujícím slaďování rodiny a práce.  

Nástroj: CS bude informována o těchto možnostech prostřednictvím publicity 

projektu i KA02 

 KA 05 - vzdělávací a poradenské aktivity  

Potřeba CS: Vzdělávání 

Cíl: kurzy jí pomohou lépe se zorientovat v možnostech využívání flexibilních forem 

organizace práce, lidé se naučí tyto formy asertivně vyžadovat od svých 

zaměstnavatelů a formulovat své požadavky pro sladění rodiny a práce, naučí se 

rozpoznávat a odbourávat genderové stereotypy. 

Nástroj: CS bude oslovena a motivována k účasti na vzdělávacích kurzech  

 KA 06  - rozvoj služeb péče o malé děti  

Potřeba CS: sladit rodinu a zaměstnání (absence jeslí v Uherském Hradišti) 

Cíl: Aktivita umožní CS dřívější návrat do zaměstnání  

Nástroj: CS bude nabídnuto umístění malých dětí do zařízení služby péče o děti - 

miniškolka Mosty  
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5.2 Cílová skupina 3 - Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich 

orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci 

Popis a způsob zapojení cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou: 

 Městský úřad Uherské Hradiště a jeho zaměstnanci, kteří mají v kompetenci 

plánování a rozvoj služeb pro občany Uherského Hradiště, vytvářejí koncepce rozvoje 

sociálních služeb a služeb s nimi souvisejících, také personalista, vedoucí jednotlivých 

odborů, ad.  

 Další skupinou jsou organizace zřízené městem a s účastí města a jejich zaměstnanci 

- vedoucí, personalisté a manageři HR. 

Budou osloveni vedoucím projektu a koordinátorem a vyzváni k zapojení se do vzdělávacích 

aktivit - workshopů a školení, aby byla vytvořena jednotná výchozí úroveň znalosti 

problematiky genderu a rovných příležitostí. Jednotná úroveň je základním předpokladem 

pro pozdější implementaci standardů a opatření prorodinných prvků do těchto organizací a 

záruka udržitelnosti. 

Další formou zapojení je spolupráce na vytváření nových standardů a vnitřních směrnic 

zohledňující potřebu slaďování rodiny a práce zaměstnanců těchto organizací a vzájemné 

sdílení zkušeností se zaváděním těchto změn.  

Vazba potřeb cílové skupiny na aktivity projektu 

Projekt vychází z potřeb cílové skupiny, které byly zjištěny pohovory s vedením jednotlivých 

organizací a srovnáním záměru vývoje politiky města s reálným stavem. 

 KA 02 - osvětová kampaň pro rozvoj slaďování rodiny a práce v UH.  

Potřeba CS: vyšší povědomí o problematice.  

Cíl: Usnadní přijetí nových změn v organizacích. CS bude využívat a dále šířit 

podklady. 

Nástroje: Vytvořená cílená komunikační kampaň usnadní přijetí nových změn v 

organizacích. Informační brožury, veřejná fóra atd.  

 KA 03 - rozvoj rodinné politiky města.  

Potřeba CS: lepší koordinace. Pocit vyšší podpory města UH při prosazování změn. 

Cíl: zpřehlednění stávající situace, koordinátor bude zohledňovat a prosazovat zájmy  

CS na vedení Města, aby nastartování změn v organizacích bylo koncepčnější a 

efektivnější.  

Nástroj: koordinátor rodinné politiky pro CS.  
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 KA 04 slaďování rodiny a práce u zaměstnavatelů.  

Potřeba CS: vnější pomoc se zaváděním prorodinných změn:  

Cíl: CS získá odzkoušený model a vzor vnitřních směrnic k prorodinným opatřením 

(flexibilní formy práce, genderově korektní interní materiály) od partnera projektu, 

který začnou s pomocí koordinátora rodinné politiky a koordinátora projektu zavádět 

do svých organizací. Mohou využívat i poradce. 

Nástroj: model a vzor vnitřních směrnic k prorodinným opatřením 

 KA 05 - vzdělávací a poradenské aktivity  

Potřeba CS: vzdělávání:  

Cíl: získání zkušeností a znalosti o genderové problematice a seznámení se s dobrou 

praxí ze zahraničí (zahraniční expert). Aktivity probíhají v malých skupinkách, takže je 

zde dostatečný prostor pro individuální přístup. Po celou dobu projektu je jim k 

dispozici i poradce genderové poradny 

Nástroje: 3 workshopy a 6 školení 

 KA 06 - rozvoj služeb péče o malé děti 

Cíl: CS bude informována o vzniku zařízení služeb o malé děti.  

Potřeba CS: nabídnout svým zaměstnancům možnost dřívějšího návratu do práce 

Nástroj: Miniškolka Mosty 

 

5.3 Cílová skupina 4 - Ženy ohrožené nezaměstnaností 

Popis a způsob zapojení cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou: 

 Ženy ohrožené na trhu práce, které v případě redukce pracovních míst ztrácí 

zaměstnání dříve než muži a při ztrátě pracovního místa si obtížněji hledají pracovní 

uplatnění. 

 

 Ženy pečující o děti a také ženy po 50 letech věku. Důvodem pro toto nerovné 

jednání ze strany zaměstnavatelů jsou často genderové stereotypy. 

Projektem nabízíme těmto ženám formou 5 výukových kurzů nástroje pro odbourávání 

genderových stereotypů na osobní rovině, ale i při jednání se zaměstnavateli. Ženy se naučí 

asertivně požadovat např. flexibilní formy organizace práce, které umožní sladění rodiny a 

práce, dále také uplatňování rovné firemní politiky na horizontální i vertikální úrovni.  

Tuto snahu projektem zároveň podpoříme KA 02 a 04 příklady dobré praxe a kampaní, aby 

byl efekt co nejvyšší.  
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CS bude oslovena prostřednictvím vybraných forem publicity, letáky rozmístěnými na 

frekventovaných místech města a také přímým kontaktem prostřednictvím partnera 

projektu.  

Vazba potřeb cílové skupiny na aktivity projektu 

Projekt řeší potřeby této CS, které byly zmapovány jak na národní úrovni MPSV, tak na místní 

úrovni - zprávy ÚP, lokální dotazníková šetření a analýzy. 

 KA 02 - osvětová kampaň pro rozvoj slaďování rodiny a práce v Uherském Hradišti 

Potřeba CS: srozumitelné osvětlení tématu 

Cíl: motivováni k zapojení se do spoluutváření politiky města prostřednictvím        

            veřejných fór 

Nástroj: komunikační strategie, atraktivní letáky, brožury a videospoty (v místní 

kabelové televizi) 

 KA 03 – rozvoj rodinné politiky města 

Potřeba CS: širší podpory ze strany města 

Cíl: nová koncepce rodinné politiky města. Koordinátor rodinné politiky bude 

prostředníkem pro sdělování jednotlivých požadavků a představ této CS a bude je  

zohledňovat při vytváření opatření prosazujících rovné příležitosti žen a mužů na trhu 

práce na území Města Uherské Hradiště. 

Nástroj: zpravodaj města, kabelová televize, vývěsky, tiskové zprávy, letáčky aj. 

 KA 04 - slaďování rodiny a práce u zaměstnavatelů 

Potřeba CS: podpora ze strany zaměstnavatelů 

Cíl: aktivita vede ke změnám podporujícím slaďování rodiny a práce i k podpoře 

zaměstnávání žen.  Sdílením dobré praxe mezi další zaměstnavatele vytvoříme 

příznivé podmínky pro uplatňování těchto změn i u dalších firem 

Nástroj: CS bude informována o těchto nových možnostech u zaměstnavatelů 

prostřednictvím publicity projektu i KA 02 

 KA 05 – vzdělávací a poradenské aktivity 

Potřeba CS: vzdělávání 

Cíl: Kurzy jí pomohou lépe se zorientovat v možnostech využívání flexibilních forem 

organizace práce, naučí se tyto formy asertivně vyžadovat od svých zaměstnavatelů a 

formulovat své požadavky pro sladění rodiny a práce, naučí se rozpoznávat a 

odbourávat genderové stereotypy 

Nástroj: CS bude oslovena a motivována k účasti na vzdělávacích kurzech. 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST  

 

1. Výstupy klíčových aktivit projektu MOSTY a použití komunikačních 

kanálů 

 

Projekt MOSTY obsahuje následující klíčové aktivity /KA/ 

1.1 KA 02 Osvětová kampaň pro rozvoj slaďování rodiny a práce v Uherském Hradišti 

V rámci této KA jsou navrženy a postupně realizovány tyto výstupy - CO?  

 3 veřejná setkání s veřejností: 

o Zahajovací duben 2012 

o Září 2014 

o Listopad 2014  

o Únor 2015 

Cílem „Veřejných setkání pro rodinu“ je seznámit veřejnost s dosavadními výstupy 

projektu. Dalším neméně důležitým cílem je stmelování rodičů a dětí. 

Další aktivitu – „Mezinárodní den rodiny“ organizačně zajišťovalo Centrum volného času 

Žabka při SVČ Klubko Staré Město, které je součástí Centra ekologické výchovy, a jehož 

hlavní činností jsou mimo jiné akce pro širokou veřejnost, ale i školy, zájmová činnost a další 

související aktivity a také Městská kina Uherské Hradiště. 

Jedná se o klasický „Den dětí,“ kdy děti absolvují soutěže na různých stanovištích, plní si 

úkoly, jsou vylosovány, dostávají odměnu.  

Formáty a obsahy veřejných setkání: 

 Veřejné setkání - Sál Reduta Uherské Hradiště. Účast vždy asi 40 lidí. Projekt 

představovali místostarosta Zdeněk Procházka a také uvolněný radní pro sociální a 

zdravotní oblast František Elfmark a vedoucí sociálního odboru Květoslava 

Zlatušková. Podali základní informace o projektu, seznámili s klíčovými aktivitami. 

Vedoucí projektu Vendula Šáděrová seznamovala s klíčovými aktivitami projektu, 

součástí byla i přednáška paní Blanky Brabcové z Národního centra pro rodinu.  

 Den pro rodinu (KA 02 a 03) –  Kino Hvězda, září 2014, březen 2015. 

Součástí jsou další aktivity: Stánky, kde si děti dělaly výrobky, stánky, kde se 

prezentovaly organizace. 

Komunikační výstupy 

 soubor tematických kalendářů ohledně slaďování - 3 tisíce sad. Kalendáře obsahují 

fotografie dětí (z databáze fotografií dětí ze školky zpracovala JOKR společnost) a 
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rozdávaly se spolu s brožurou, distribuovaly se do miniškolky, obdrželi je zaměstnanci 

města. 

 soubor informačních letáků  

 Stánky, kde si děti dělaly výrobky, stánky, kde se prezentovaly organizace,…. 

 cílená komunikační strategie 

 4 videospoty: á tři minuty 

- Jeden videospot se týká obecně projektu Mosty, zaměřil se na 

flexibilní formy práce, (starosta vyjmenovával nabídku druhů, 

obecné info o projektu, finanční náklady, pozvánky na veřejné 

setkání – Den pro rodinu - v září). 

- Druhý videospot o miniškolce Mosty – popsán a představen provoz 

školky, hovoří maminka, které pomohlo, že mohla umístit svého 

syna. 

V rámci videospotu bylo pozvání na akce v rámci Dne pro rodinu. 

- Třetí videospot – Genderově korektní a nekorektní rozhovor do 

zaměstnání (ukázka). 

- Čtvrtý videospot - závěr, přínos. 

Publicita a propagace 

 Zpravodaj města, web města a organizací. 

 V rámci jednoho videospotu bylo pozvání na setkání i v rámci Dne pro rodinu. 

 Spoty se promítají se v TV Slovácko (Hradiště, Kyjov, Veselí nad Moravou, 

Uherskohradišťsko. Promítnout na dalším veřejném setkání a na dalším Dni pro 

rodinu.  

 Tisková zpráva: Osvěta pro rozvoj slaďování rodiny a práce.  

 letáky a plakáty, webové stránky, média, Televize Slovácko, Rádio, tiskový mluvčí, 

zpravodaj města, webové stránky, roll-upy, bannery, rozdávání. 

1.2 KA 03 Rozvoj rodinné politiky města  

Cílem bylo vytvoření koncepce rodinné politiky Města Uherské hradiště na rok 2015 – 

2017, která je hotova a obsahuje opatření pro různé oblasti života ve městě ovlivňující život 

rodin (vzdělávání, volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, úřady vstřícné rodinám, služby 

péče o děti, rozvoj flexibilních forem prací, bezbariérovost, komunikace, restaurace 

přizpůsobené rodinám, MHD, ošetření dětí, finanční podpora rodin, obsahuje představy, co 

by lidé chtěli změnit).  

V koncepci je doporučeno zachovat pozici člověka zodpovědného za prorodinnou politiku i 

po skončení projektu v březnu 2015. V reálu bezprostředně po skončení projektu tato pozice 

zachována nebude, zastupitelé však oblast prorodinné politiky i nadále podporují a 

doporučili jako vhodné zajistit tuto funkci v souvislosti s dalšími výzvami a projekty EU.  
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Výstupy: 

 Je vytvořena koncepce prorodinné politiky. 

 Je vytvořena pozice koordinátora prorodinné politiky (na částečný úvazek) – 

zodpovídá za vytvoření koncepce – tato koncepce rodinné politiky města Uherské 

Hradiště, která je v závěru projektu již hotová. 

 Probíhají doprovodné aktivity týkající se rodinné politiky (Den pro rodinu). 

Komunikační výstupy:  

Jsou vytvořeny čtyři informační brožury:  

 Rodinná politika města Uherské hradiště (informace o mateřské a rodičovské 

dovolené, jak obstojím při hledání práce…). 

 Služby péče o děti (Informace o hlídacích centrech v Uherském Hradišti, možnosti 

péče o předškolní děti – MŠ, dětské skupiny…). 

 Prorodinná opatření ve firmách (informace o tom, co vše obsahuje firemní kultura – 

flexibilní organizace práce, firemní školky, dětská skupina). 

 Soubor informačních letáků. 

Publicita a propagace: 

 Grafický manuál JOKR společnost.  

 Logo. 

 

1.3  KA 04 Slaďování rodiny a práce u zaměstnavatelů 

Cílem je vytvoření a pilotáž prorodinných opatření u zaměstnavatelů. 

Do této aktivity je zapojen partner projektu EDUHA, s.r.o., u něhož v první etapě proběhla 

analýza stávajícího stavu. Jedná se o šetření a zjišťování, při kterém bylo zmapováno, jaké 

podmínky zde existují pro slaďování rodiny a práce zaměstnanců a jejich potřeby v této 

oblasti. Podle výstupu budou tyto podmínky korigovány. 

Po zpracování analýzy (co je třeba změnit, jaké jsou reálné možnosti zlepšení, jaké jsou 

ideální možnosti zlepšení) bude vypracována studie, která bude obsahovat přehled 

zaměstnavatelů, popis jejich zaměstnanců z hlediska věku a potřeb (např. které maminky by 

chtěly slaďovat práci s rodinou). Poté bude vypracován návrh, co je třeba změnit, a budou 

navrženy postupy. Bude vytvořena brožura s návrhem koncepce, která bude zaváděna do E 

Duhy. Obecný výtah této koncepce bude pak distribuován do firem. Klíčovou genderovou 

expertkou je Helena Skálová, ředitelka Gender Studies.   

Na závěr se uskuteční vyhodnocení, jak opatření ovlivnila další posuny. Partner projektu 

EDUHA s.r.o. byl zapojen přímou činností na analýze, vytváření směrnic i vyhodnocení. 
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Obecné informace a doporučení jsou také zahrnuty v brožuře „Prorodinná opatření ve 

firmách“. 

Výstupy: 

 Standardy a směrnice, všeobecný výtah distribuovaný do firem.  

 Informační brožura – Prorodinná opatření ve firmách. 

Publicita: 

 Komunikační kanály města. 

 

1.4 KA 05 Vzdělávací a poradenské aktivity 

Cílem této KA je zvýšit znalosti ohledně genderu a možností odbourávání genderových 

stereotypů, prosazování flexibilních forem organizace práce a jejich uplatňování v praxi. 

Aktivitu měla na starosti paní Skálová ze společnosti Gender studies, která na projektu také 

spolupracovala. Výstupem bylo sedm běhů kurzů.  

Obsahem kurzu je úvod do problematiky rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, 

genderu a slaďování rodiny a práce, dále příprava na vstup do zaměstnání během rodičovské 

dovolené nebo po jejím ukončení. Kurz obsahuje praktická cvičení na rozvoj komunikace se 

zaměstnavateli, argumentace, prezentace, vedení v umění stanovit si správně cíle, kariérový 

plán a jak nastavených cílů dosáhnout a jaké výhody pro zaměstnavatele přináší 

zaměstnanec – rodič.  

Text pozvánky: 

„Kurz je určen především pro zájemce z řad rodičů, kteří se chystají na návrat do zaměstnání 

či přemýšlí nad tím, jak zvládnout péči o dítě a zaměstnání. Kurzu se mohou zúčastnit i ženy 

po 50. roku věku či pečující o závislého člena rodiny a jsou tak více ohrožené 

nezaměstnaností. Kurz obsahuje 16 hodin výuky a je rozdělen do 4 dní. Výuka proběhne ve 

středu 13.,20.,27.11. a 4.12., vždy od 8.30 do 12.30. Kurz je zdarma. V rámci něj je zajištěno 

drobné občerstvení, zajištění hlídání dětí či proplacení cestovného.“  

 

Vzdělávání je zacíleno na tyto cílové skupiny (CS) 

 

a) jednotlivce z řad veřejnosti – CS ženy a muži vracející se po rodičovské dovolené zpět do 

trvalého pracovního poměru 

Výstupy:  

 Uskutečnilo se celkem 5 běhů kurzů. 

V rámci kurzů pro veřejnost bylo podpořeno 46 osob, jednalo se o ženy vracející se 

z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání, ale také o ženy i muže dlouhodobě 
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nezaměstnané. Cílem bylo naučit sebeprezentační dovednosti a předat informace o 

slaďování rodiny a práce. Lektorkou kurzů je Dagmar Mega z Akropolis. 

Popis a cíl kurzů 

Usnadnit návrat do zaměstnání, seznámit s flexibilními formami práce. Motivovat, aby se 

ženy i muži ucházející se o práci uměli sebeprezentovat, uměli se nabídnout na trhu 

práce, aby si zvýšili sebevědomí. Účastníci se učili zpracovat životopis. Kurzů se účastnilo 

v průměru 8 – 10 lidí. Během kurzů měli zajištěno hlídání dětí. 

 

Publicita, komunikační kanál:  

 Letáky – distribuce na různých místech. 

 Web Akropolis, osvětu dělala Akropolis při svých kurzech. 

 Spoty v komerčních rádiích. 

b) školení pro pracovníky městského úřadu  - především z vedení města a vedoucích 

pracovníků úřadu (zejména na manažerských pozicích), personalisty a osoby kompetentní ke 

změnám v oblasti řízení lid. zdrojů v organizacích (jedná se především o příspěvkové 

organizace, organizace s významným podílem města) – CS územní samosprávné celky a 

úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich 

zaměstnanci. 

Výstup: Uskutečnilo se celkem 6 školení a 3 workshopy 

Školení byla vždy určena pro zaměstnance s obdobným pracovním zaměřením, 

OSPOD, zástupců oddělení sociálních služeb. Proškolilo se celkem 33 zaměstnanců 

města. 

Popis a cíl kurzů: 

Účastníci z oblasti personálního úseku a z řad vedoucích odborů rozebírali na 

workshopech flexibilní formy práce, např. práci z domova, o které ředitel úřadu 

uvažuje. Tématem byl gender. Workshopy lektorovala paní Skálová. K účasti byli 

přizváni pracovníci OSPOD. Seznamovali se s plánováním a rozvojem sociálních 

služeb. Posledních workshopů se účastnili vedoucí odborů a personálního oddělení 

města, diskutovali flexibilní formy práce. Workshopů se zúčastnilo  

Publicita, komunikační kanál: 

 informace přes vedení města  

 poslali pozvánky formou vnitřní komunikace.  
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c) Školení pro příspěvkové organizace města a jejich zaměstnance  

Toto poslední škole bylo nadstavbové a bylo určeno už pro ty, co se nezúčastnili přechozích. 

Uskutečnilo se celkem 6 školení, kterých se zúčastnilo 57 lidí. 

Publicita, komunikační kanál: 

 Osloveni byli pozvánkami (e-mailové, tištěné). 

 Příspěvkovým organizacím bylo doporučeno, aby se jejich zaměstnanci zúčastnili.  

Výstup 

 Dotazník spokojenosti 

Pro zaměstnance města i pro zaměstnance zřízených organizací byly připraveny 

dotazníky spokojenosti, výsledkem byla ve většině spokojenost s probíraným 

tématem. Většina hodnotila aktivitu jako pozitivní, protože získali nové informace, 

v části také zaznělo, že s takovým tématem se ještě nesetkali. Někteří nebyli 

přesvědčení, že informace uplatní v praxi. Všichni pozitivně hodnotili přednášející a 

obzvlášť formu sdělení. 

Tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště Josef Botek vyhodnotil aktivitu následovně:  

„Prostřednictvím pořádaných workshopů získali informace o genderové problematice a 

především o flexibilních formách práce. Po každém workshopu k danému tématu 

následovala diskuze, otázky směřovali na přednášejícího a jejich obsah byl velmi konkrétní.“ 

 

1.5 KA 06 Rozvoj služeb péče o malé děti  

Hlavní výstup projektu: 

 Miniškolka Města Uherské Hradiště - projekt MOSTY 

V roce 2012 byla při Akropolis zřízena Miniškolka  pro děti od 1,5 roku do 3 let s kapacitou 

10 dětí. Prioritně není zaměřená pro zaměstnance, nýbrž pro širokou veřejnost z 

Uherského Hradiště.  

Cílovou skupinou pro přijetí dětí do Miniškolky jsou právě ženy a muži vracející se po 

rodičovské dovolené zpět na trvalý pracovní poměr. Pro splnění monitorovacích indikátorů 

bylo třeba v průběhu monitorovacího období naplnit potřeby 30 osob; počítá se jeden rodič, 

který se vrací zpět do zaměstnání. Proto město nabídlo umístění dětí i rodičům z Kunovic a 

Starého Města.  Průběžně bylo naplněných 9 míst a celkem školkou prošlo 30 dětí.  

Školka je v rámci projektu v provozu do února 2015. O jejím osudu rozhodne nové vedení 

města. 



30 
 

  

Partner projektu je centrum Akropolis, které školku provozuje. Akropolis má ještě jednu 

miniškolku Rolnička, která je klasicky zpoplatněna. Její kapacita byla prostřednictvím 

projektu Mosty navýšena.  

Tajemník městského úřadu Josef Botek:  

„Zřízením Miniškolky bylo umožněno sladění rodinného a pracovního života tím, že rodiče 

vracející se do zaměstnání, měli možnost umístit dítě do školky od 1,5 roku věku dítěte. 

Jednou z klíčových aktivit projektu byla tvorba Koncepce rodinné politiky města Uherské 

Hradiště na období 2015 -2017. Tato koncepce byla schválena na jednání zastupitelstva 

města.“ 
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2. Shrnutí výstupů projektu Mosty 

Tab. č. 1: V tabulce jsou aktivity a činnosti, které byly pro projekt MOSTY tvořeny a 

realizovány 

Aktivita Co obsahuje Cílová skupina 

3 veřejná setkání  Komorní sál Reduta Uherské 
Hradiště 

Uvítání, kulturní vystoupení, 
informace od vedení města a 
projektového týmu, 
seznámení s aktivitami, 
přednášky 

Široká veřejnost, zaměstnanci MÚ 

Miniškolka Mosty Pro děti 1,5 roku do 3 let 
s kapacitou 10 dětí.  

Muži a ženy vracející se po rodičovské 
dovolené do zaměstnání 

Podpořeno 30 rodičů, kterým byl 
tímto způsobem umožněn dřívější 
návrat do práce 

Dny pro rodinu Setkání v Kině Hvězda – 
březen 2015, Masarykovo 
náměstí - září 2014 

Široká veřejnost, rodiny s dětmi, 
mateřské školy, základní školy 

5 běhů kurzů pro 
veřejnost 

Seznámení s flexibilními 
formami práce, motivace, 
aby se ženy i muži ucházející 
o práci uměli prezentovat, 
aby si zvýšili sebevědomí. 
Účastníci se učili zpracovat 
životopis. Během kurzů měli 
zajištěno hlídání dětí. V 
průběhu se jednoho kurzu 
účastnilo 8 – 10 lidí. 

Celkem 46 účastníků 

ženy a muži na rodičovské dovolené,  
ženy a muži dlouhodobě 
nezaměstnaní, ohrožení 
nezaměstnaností,  

rodiče vracející se do zaměstnání 

6 školení Získávání zkušeností a 
znalostí o genderové 
problematice a seznámení se 
s dobrou praxí v zahraničí. K 

Příspěvkové organizace města a jejich 
zaměstnanci, s účastí města (z řad 
vedení), zúčastnilo se 57 lidí 

3 woskshopy Získávání informací o 
genderové problematice, o 
flexibilních formách 
organizace práce, diskuze 
nad tématy o flexibilních 
formách práce 

Pracovníci městského úřadu, 
zúčastnilo se celkem 33 osob 



32 
 

  

 

Tab. č. 2: V tabulce je uveden, informační materiál, který byl pro projekt MOSTY vytvořen a 

realizován 

Informační materiál Co obsahuje Cílová skupina 

Soubor 
informačních letáků 
(o projektu) 

Základní informace o klíčových 
aktivitách projektu 

Pozvánky na konkrétní kurzy 

Široká veřejnost 

Soubor tématických 
kalendářů 

Fotografie dětí z Miniškolky při 
různých aktivitách, rozdávaly se na 
akcích, do školek, obdrželi je 
zaměstnanci města 

Široká veřejnost 

Koncepce rodinné 
politiky města 
Uherské Hradiště 
na období 2015 - 
2017 

Obsahuje opatření pro jednotlivá 
odvětví v oblasti rodinné politiky 
(vzdělávání, volnočasové aktivity, 
služby péče o děti, rozvoj flexibilních 
forem prací, bezbariérovost, 
komunikace, finanční podpora rodin)  

Široká veřejnost, akcent na 
rodiny s dětmi 

Informační brožura 
Prorodinná 
opatření ve firmách 

Informace pro zaměstnance 
organizací o tom, co vše obsahuje 
firemní kultura – flexibilní organizace 
práce, firemní školky, dětská skupina 

pro firmy a organizace 
působící na Uherskohradišťsku 

Informační brožura  
Služby péče o děti 

Informace o hlídacích centrech 
v Uherském Hradiště, možnosti péče 
o předškolní děti – mateřské školy, 
dětské skupiny… 

rodiče vracející se do 
zaměstnání 

Informační brožura 
Rodinná politika 
města 

Informace o mateřské a rodičovské 
dovolená, „jak obstojím při hledání 
práce“… 

pro zaměstnance MÚ, vedení 

Informační roll-upy Miniškolka Mosty a další aktivity Široká veřejnost 

4 tematické 
videospoty 

O projektu Mosty, flexibilní formy 
práce, o Miniškolce Mosty, příběh 
maminky, genderově korektní a 
nekorektní rozhovor při nástupu do 
zaměstnání, závěrečné shrnutí 
projektu 

Široká veřejnost 

Komunikační 
strategie 

Popis výstupů a produktů projektu, 
popis komunikačních kanálů a 
způsob komunikace projektu 

Projektový tým, účastníci 
projektu 
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ZÁVĚR  
 

Smyslem projektu Mosty a komunikace všech jeho cílů a aktivit bylo přenést do veřejnosti a 

do organizací zřízených městem částečné povědomí o genderové problematice a seznámit je 

s flexibilními formami organizace práce.  

Cíle této komunikační strategie:  

- přiblížit a vysvětlit projekt MOSTY a všechny aktivity z něj vyplývající všem 

jeho cílovým skupinám a široké veřejnosti,  

- angažovat a zapojit do projektu vytipované cílové skupiny a využívat 

k tomu patřičné komunikační cesty  

byly průběžně naplňovány a v závěru naplněny.  

Tato komunikační strategie byla průběžně aktualizována až do samotného závěru projektu, 

tedy do března 2015. Poskytuje tak ucelený přehled o všech komunikačních aktivitách a 

výstupech a o informačním materiálu, který je produktem projektu. Město Uherské 

Hradiště, projektový tým a zástupci všech organizací využili a nadále využívají všech 

možností, jak projekt a jeho výstupy šířit a seznamovat s nimi cílové skupiny i širokou 

veřejnost. 

Představitelé města podporují udržitelnost projektu. Jak uvedl tajemník Josef Botek, 

očekává se, že v rámci nových výzev bude vypracován navazující projekt: „Jeho obsahem 

bude vytvoření Koncepce rodinné  politiky, v které budou prorodinná opatření směrována 

vůči „rodinám“ z více pohledů.“ 
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Roll-up miniškolka Mosty  
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 Dětí v miniškolce Mosty 

 

 

  

 



40 
 

  

 

  



41 
 

  

 

  



42 
 

  

Tisková zpráva: KA 02 

Tento dokument je stažen z webu města Uherské Hradiště, kde je zařazen v kategorii: Sociální 

& zdravotní služby;   

Osvěta pro rozvoj slaďování rodiny a práce 

Téma slaďování pracovního a rodinného života je jedním z velkých témat současnosti. 

Objevuje se řada rad a kurzů, které učí know-how, jak slaďovat rodinu a práci, jak si 

uspořádat čas, jak být asertivní. 

Většinu lidí, kteří řeší otázku slaďování pracovního a rodinného života určitě zajímá, co by se 

dělo, kdyby se skloubení práce a rodiny nezdařilo? Co by se mohlo stát? Co by to dobrého a 

zlého znamenalo pro mne a pro mou rodinu? To jsou důležité otázky pro každého, kdo o 

slaďování usiluje. V tomto případě však žádné know-how nepomůže, odpověď musí hledat 

každý sám a u sebe. Nejprve je třeba si položit otázku, proč vlastně chceme nebo 

potřebujeme práci a rodinu skloubit. Otázku řeší zejména ženy na rodičovské dovolené, 

které se chtějí vrátit zpět do práce nebo matky malých dětí, které již pracují, ale nejen ony.  

 Motivací pro slaďování může být mnoho, např.: 

 mám potřebu se realizovat i jinak než „jen" péčí o dítě 

 doma se nudím, nebaví mne to, cítím se sám, sama 

 chci přispět do rodinného rozpočtu 

 práce je pro mne relax a koníček, odpočinu si při ní od dětí či dítěte a pak se plná, 

plný sil k nim zas vracím zpět 

 práci potřebuji kvůli výdělku, kdybych nemusel (-a), nepracuji 

 nechci ztratit kontakt s oborem, ve kterém pracuji 

 V rámci klíčové aktivity 02 Osvětová kampaň pro rozvoj slaďování rodiny a práce budeme do 

této sekce přidávat témata, která s touto problematikou úzce souvisí. 

Téma č. 1 - základní pojmy (gender, rovné příležitosti,...) - (typ souboru:.pdf, velikost 69kB) 

Téma č. 2 - slaďování osobního a pracovního života (typ souboru:.pdf, velikost 101kB) 

Téma č. 3 -flexibilní formy práce (typ souboru:.pdf, velikost 102kB) 

Téma č. 4 - genderový aspekt kariérového postupu (typ souboru:-pdf, velikost 111kB) 

Téma č. 5 - práce z domova (typ souboru:-pdf, velikost 406kB) 

Téma č. 6 - Rozbít skleněný strop (typ souboru: pdf, velikost 365kB) 

Téma č. 7 - Rovné příležitosti a diskriminace v české legislativě (typ souboru: pdf, velikost 

48kB) 
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Tisková zpráva ke KA 06 

Miniškolka Mosty 

Jednou z klíčových aktivit projektu je rozvoj služeb péče o malé děti, jež má umožnit 

rodičům, kteří např. čerpají jen 2-letou rodičovskou dovolenou či pracují na zkrácené úvazky 

během rodičovské dovolené, snazší návrat do zaměstnání.  

I ve školním roce 2013/2014 bude v provozu tzv. miniškolka Mosty s kapacitou 10 dětí. 

Provozovatelem služby zařízení péče o malé děti od 1,5 roku do 3 let je partner projektu - 

rodinné centrum Akropolis.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který je zcela financován Evropským sociálním 

fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním 

rozpočtem ČR, bude pobyt dětí v tomto zařízení i po dobu tohoto období bez poplatku. 

 Zároveň bude potřeba splňovat následující podmínky pro přijetí dítěte do zařízení: 

 Trvalé bydliště dítěte i rodiče (vracející se do zaměstnání) na území města Uherské 

Hradiště 

 Rodiče dítěte vracející se v průběhu rodičovské dovolené nebo po ukončení 

rodičovské dovolené na trh práce - doložení potvrzení 

 Věk dítěte od 1,5 roku do 3 let 

 Dítě je zdravotně a sociálně způsobilé 

 Dítě bude umístěno v zařízení pravidelně (více dní v týdnu) 

Zařazení dítěte do miniškolky Mosty bude provedeno na základě doporučení sociální a 

zdravotní komise města Uherské Hradiště při splnění podmínek do jejího naplnění na 

sledované období. 

Žádosti lze podávat v prostorách rodinného centra Akropolis (na Staré Tenici 1195, Uherské 

Hradiště) do 21. června 2014. 

 Více informací: 

 PhDr. Květoslava Zlatušková 

vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví, vedoucí projektu 

tel: 572 525 750 572 525 750, e-mail: kvetoslava.zlatuskova@mesto-uh.cz 

Bližší informace k miniškolce MOSTY Vám sdělíme na tel.č.: 608 904 077 608 904 077 nebo 

přímo v centru Akropolis. 

Žádost odevzdejte přímo v prostorách centra Akropolis (na Staré Tenici 1195, Uherské 

Hradiště). 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

KURZY 

V rámci projektu MOSTY, jež realizuje Město Uherské Hradiště, je pro zájemce z řad rodičů, kteří se 

chystají na návrat do zaměstnání či přemýšlí nad tím, jak zvládnout péči o dítě a zaměstnání, 

přichystán již 5. a zároveň v rámci projektu, poslední běh vzdělávacího kurzu.  

Kurz obsahuje 16 hodin výuky a je rozdělen do 4 dní.  

Kurzu se mohou zúčastnit i ženy po 50. roku věku či pečující o závislého člena rodiny a jsou tak více 

ohrožené nezaměstnaností.  

Výuka proběhne v tyto dny:  20., 21., 27. a 28. 11. 2014 v době od 8.30 do 12.30. V rámci kurzů je 

možné zajistit i péči o dítě.  

 

Obsahem kurzu je: 

- úvod do problematiky rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, genderu a slaďování rodiny a  

  práce 

- příprava na vstup do zaměstnání během rodičovské dovolené nebo po jejím ukončení 

- praktická cvičení na rozvoj komunikace se zaměstnavateli, argumentace, prezentace 

- umění stanovit si správně cíle, kariérový plán a jak nastavených cílů dosáhnout 

- jaké výhody pro zaměstnavatele přináší zaměstnanec – rodič  

 

Počet míst v kurzu je omezen.  

Přihlásit se lze u koordinátorky projektu – Bc. Šáděrové (tel. 572 525 784, e-mail: 

vendula.saderova@mesto-uh.cz. 
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Zpráva ZPRAVODAJ 6/2014 

 

I ve školním roce 2014/2015 bude v provozu služba zařízení péče o malé děti od 1,5 
roku do 3 let – tzv. miniškolka Mosty. Zařízení je jednou z aktivit projektu Mosty, jež 
realizuje Město Uherské Hradiště. Provozovatelem zařízení je rodinné centrum 
Akropolis – partner projektu Mosty. Rozvoj služby péče o malé děti má umožnit 
rodičům, kteří např. čerpají jen 2 - letou rodičovskou dovolenou či pracují na 
zkrácené úvazky během rodičovské dovolené, snazší návrat do zaměstnání. Projekt 
Mosty je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR, proto je úhrada za 
pobyt dětí v miniškolce Mosty v tomto období bezplatná.  
V současné době se přijímají žádosti do miniškolky.  
Pro možné přijetí dítěte do zařízení bude potřeba splňovat následující podmínky: 

 Trvalé bydliště dítěte i rodiče vracející se do zaměstnání na území města Uherské 
Hradiště 

 Rodiče dítěte vracející se v průběhu rodičovské dovolené nebo po ukončení 
rodičovské dovolené na trh práce  

 Věk dítěte od 1,5 roku do 3 let  
 Dítě je zdravotně a sociálně způsobilé 
 Dítě bude umístěno v zařízení pravidelně (více dní v týdnu) 

Zařazení dítěte do miniškolky bude na základě doporučení sociální a zdravotní komise 

města Uherské Hradiště.  

Žádosti je možné stáhnout na webových stránkách www.mesto-uh.cz (v sekci Sociální 

služby& zdravotnictví → Projekt Mosty), www.akropolis-uh.cz (v sekci Miniškolka Mosty) 

nebo si je osobně vyzvednout na odboru sociálních služeb a zdravotnictví (Bc. Šáděrová), 

příp. v RC Akropolis. 

Žádosti je možné podávat průběžně přímo v prostorách rodinného centra Akropolis 
v Uherském Hradišti, na Staré Tenici 1195.   
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TISKOVÁ ZPRÁVA KA 06 

Miniškolka Mosty 

Jedná o projekt Města Uherské Hradiště, který je financován Evropským sociálním fondem z 

operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR, proto je úhrada 

za pobyt dětí v miniškolce Mosty po dobu trvání projektu výrazně zvýhodněna.  

Podmínky pro přijetí dítěte do zařízení: 

 trvalé bydliště dítěte a rodiče vracejícího se do zaměstnání na území města UH  

 rodiče dítěte vracející se v průběhu rodičovské dovolené nebo po ukončení 

rodičovské dovolené na trh práce 

 věk dítěte od 1,5 roku do 3 let 

 zdravotní a sociální způsobilost dítěte 

 předpokládaná četnost umístění dítěte v zařízení ve sledovaném období (počet dnů v 

týdnu) 

 při velkém zájmu dětí upřednostňujeme děti z rodin v tíživé sociální situaci 

Zařazení dítěte do miniškolky Mosty bude provedeno na základě doporučení sociální a 

zdravotní komise města Uherské Hradiště při splnění podmínek do jejího naplnění na 

sledované období.  

 

Scan náhledové stránky webu Akropolis, o.s. 
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