PROJEKT AUDIT FAMILYFREINDLYCOMMUNITY
Na projekt audit familyfreindlycommunity – audit obec přátelská rodině – získal JMK
lincenci z Rakouska a rozpracoval směrnice na poměry ČR. Cíl auditu vychází z Koncepce
rodinné politiky JMK zaměřené na prorodinná opatření na úrovni obcí.
Slovo audit vychází z latinského audite: slyšet, naslouchat, konzultace. Zapojení veřejnosti
je proto velmi důležitý a nezbytný pro audit familyfriendlycommunity.
Cílem auditu je zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a
podniky. Tato atraktivita má pozitivní dopad i na hodnocení obce jako ekonomického aktéra.
Po úspěšně realizovaném auditním procesu (do 9 měsíců od podepsání dohody) bude obci
propůjčen základní certifikát auditu familyfriendlycommunity.
Auditní proces podporuje obec v těchto aktivitách:
• Zpracování analýzy „současného stavu“ prorodinných opatření
• Ve spolupráci s veřejností vybrat opatření, která uspokojí stávající potřeby
• Formulace a realizace konkrétních opatření
Audit familyfriendlycommunity slouží jako kontrolní nástroj:
• Posouzení opatření z hlediska jejich realizovatelnosti a účinnosti
• Volba efektivního využití prostředků, kontrola nedostatečné nabídky a převisu
poptávky, propojení aktérů nabídek atd.
• Sledování vývoje (demografických, hospodářských a sociálních trendů)
Struktura auditu – je popsána podoba existujících prorodinných opatření zohledňujících
potřeby všech generací:
1. Těhotenství a narození dítěte
2. Rodina s kojencem
3. Malé dítě do 3 let
4. Dítě v mateřské škole
5. Dítě školního věku
6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
8. Senioři/seniorky
V každém životním období je potřeba brát ohled na osoby se zvláštními potřebami, imigranty
a osoby v sociálně obtížných situacích.
AKTÉŘI A ORGÁNY AUDITU:
Nositel licence JMK
- Určuje strategii a organizační průběh auditu
- Propůjčuje základní a plné certifikáty
Auditní kuratorium
- zajišťuje kvalitu a poradenství
- schází se 4x ročně
- rozhoduje o udělení certifikátu
- Tvoří jej zástupci: nositele licence, odboru JMK, Svazu měst a obcí, Krajské sdružní
Národní sítě Místních akčních skupin JMK.
Poradce/poradkyně - jsou jednotlivé osoby, které jsou k dispozici obcím minimálně 8 hodin,
maximálně 24 hodiny podle míry finančních prostředků.

Certifikační místo - má 3 hodnotitele, které postupně vysílá do obcí, aby potvrdili, že se
proces uskutečnil v souladu se směrnicí.
PRŮBĚH AUDITU
1. Nositel licence uzavírá s obcí dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity.
V dohodě je stanoveno, že audit bude dokončen do devíti měsíců od podepsání dohody.
Předpokladem zahájení auditu je účast na semináři k auditu (konal se 31. 10. 2016 na
JMK v Brně za účasti paní Marie Horákové) a usnesení voleného orgánu obce (bude
předložen zastupitelstvu na zasedání dne 23. 11. 2016).
2. Obec jmenuje pověřenou osobu, která má za úkol spolupracovat s poradcem,
s certifikačním místem a hodnotitelem, koordinuje proces auditu v obci včetně sdílení procesů
a výsledků se členy projektové skupiny. Tato osoba také dokumentuje „současný stav“
prorodinných opatření v obci před konáním auditního workshopu a je odpovědná za vytvoření
a zasílání roční průběžné zprávy.
3. Publicita – je nezbytné, aby se obyvatelé obce dověděli o realizovaném auditu v obci –
webové stránky, obecní zpravodaj, vývěska, letáky, osobní informace, prostřednictvím ZŠ a
MŠ, spolků, církve, právnických osob.
4. Vytvoření projektové skupiny – maximálně 15 členné, ve které budou zastoupeny
všechny zájmové skupiny (Volnočas, Junák, soubor Kosteláci, Sdružení myslivců, Aerobik,
SK Kostelec, SDH, AVZO) a další obyvatelé obce, kteří se nacházejí v různých životních
fázích. V každém případě ve skupině musí být:
- starostka
- členové zastupitelstva podle zastoupených politických stran
- vedoucí projektu = osoba pověřená auditem v obci
- předsedkyně kulturní komise
- zástupce rodičů
- zástupce seniorů
- zástupce lidí s handicapem (má důvěru těchto lidí)
Dále musí být zastoupeni představitelé těchto skupin:
- zástupce mládeže 14 – 24 let
- zástupce pro záležitosti dětí a mládeže
- zástupce ZŠ a MŠ
- experti na bydlení, dopravní provoz, volnočasové aktivity, infrastrukturu, životní prostředí
- osoby, které jsou činné v sociální oblasti
- zástupce církve
- zástupci podnikatelů
WORKSHOPY – setkání projektové skupiny
1. Hodnotící workshop – analýza „současného stavu“ – rozsah dosud uplatňovaných opatření
a aktivit v obci, rozhodnutí o dalších krocích k zapojení obyvatel obce, stanovení dalšího
postupu.
Následuje výzva k zapojení obyvatel obce všech generací prostřednictvím zástupců
v projektové skupině.
2. Plánovací workshop
Slouží projektové skupině ke stanovení skutečných a reálných požadavků, jsou definovány
konkrétní požadavky prorodinných opatření nebo co by si zástupci pro jednotlivé životní fáze
přáli zlepšit, navrhují se opatření a stanovují jejich priority.

Po uskutečnění plánovacího workshopu je plán navržených opatření předložen zastupitelstvu
k závaznému rozhodnutí, která opatření budou v průběhu dalších tří let zavedena.
Závěr – ukončení auditního procesu je v okamžiku, kdy obec nahraje do databáze veškerou
dokumentaci potřebnou k následnému hodnocení auditním kuratoriem.
V případě úspěšného ukončení procesu na základě doporučení auditního kuratoria udělí
nositel licence obci základní certifikát. Tento certifikát dosvědčuje skutečnost, že obec
zahájila proces auditu a stanovila další cíle a opatření k rozvoji obecní rodinné politiky, které
budou naplňovány během tří let od propůjčení základního certifikátu.

