Hejtman
Ladislav Okleštěk
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 847
fax: +420 585 508 851
e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

obcím ve správním obvodu
Olomouckého kraje

Váš dopis č.j./Ze dne

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka

Vyřizuje/Tel

Olomouc

KUOK 91107/2017

Mgr. Lucie Brlková
585 508 572

15. 9. 2017

Webový portál rodinné politiky Olomouckého kraje
Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte, abych Vás touto cestou informoval o nové aktivitě Olomouckého kraje, která se
týká oblasti podpory rodin. Se začátkem školního roku jsme spustili internetový portál
s názvem www.rodinajeOK.cz. Nově vzniklý web zaměřený na rodinnou politiku kraje
nabídne lidem srozumitelnou formou přehled prorodinných aktivit z celého území našeho
regionu. Web je primárně určen rodinám s dětmi, důležité informace zde ale naleznou také
senioři, kteří chtějí aktivně trávit volný čas se svými vnoučaty. Města a obce se na obsahu
stránek mohou aktivně podílet a já věřím, že této možnosti využijí.
Provoz webového portálu byl spuštěn 11. září 2017. Návštěvníci prorodinného webu na
něj naleznou odkaz na adrese www.kr-olomoucky.cz, která byla nově rozšířena o záložku
Rodina.
Web se zaměřuje na propagaci organizací pro rodiny, které se různými způsoby angažují
v prorodinných aktivitách. Tyto informace se zobrazují prostřednictvím Mapy organizací,
návštěvník stránek tak přehledně zjistí, kde jaká organizace v kraji působí, včetně její
polohy. Subjekty budou na mapě barevně odlišeny dle druhu, jako například dětský
koutek, Family Point, jesle, mateřské a rodinné centrum, koordinátor rodinné politiky
v obci, obec s koncepcí rodinné politiky, Senior Point, středisko volného času. Mapa bude
pro ostrý provoz připravena v podzimních měsících. Do budoucna by v ní lidé mohli najít
také pediatry, jesle, mateřské školy, lesní školky. Na webu jsou dále k dispozici ucelené
materiály o rodinné politice kraje, její historii a cílech.
Důležité informace budou k dispozici také v záložce Rodinná politika v obcích. Zde
budou mít obce Olomouckého kraje možnost přispívat svými úspěchy a dobrou
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praxí z obecní úrovně rodinné politiky, která může být inspirací pro další obce
k zahájení aktivit v prorodinné oblasti či jejich rozšíření.
Jako jednu z nejdůležitějších součástí webu vnímám Kalendář akcí, prostřednictvím
kterého se budou zobrazovat prorodinné akce z celého území kraje. Zde se nabízí
prostor ke spolupráci mezi Vámi a administrátorem webu, kterým je Odbor sociálních
věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Jednoduchým způsobem by se zde mohly
prezentovat aktivity pořádané Vaší obcí/městem nebo organizacemi, které u Vás působí.
Budete-li mít o tento způsob spolupráce zájem, je možno kontaktovat Mgr. Lucii Brlkovou,
email: l.brlkova@kr-olomoucky.cz, tel.: 585 508 572, která Vám podá podrobnější
informace.
Očekáváme, že web bude využíván jak širokou veřejností, která na něm nalezne tipy pro
trávení volného častu, tak odborníky (zainteresované organizace, obce) s cílem propagace
svých aktivit pro rodiny a získávání odborných informací.
Vznik tohoto webu je dalším krokem k podpoře rodin, ke zkvalitnění rodinného života
a vhodných podmínek pro rodiny, a to vše ve prospěch rodinné politiky Olomouckého
kraje, na jejíž podporu se kraj zaměřuje již od roku 2007. Věřím, že nové webové stránky
přispějí k vytvoření prostředí, jež je k rodinně přátelské a že budou inspirující pro všechny,
kteří se prorodinným aktivitám věnují.
S pozdravem

