
 

 
JINAČOVICE SE BUDOU UCHÁZET O CERTIFIKÁT  

FAMILY FRIENDLY COMMUNITY 
 

Obec přátelská rodině 
 

 
  

 
Naše obec právě zahajuje cestu k zapojení do projektu Audit Family Friendly Community – 
Obec přátelská rodině.  
Jedná se o unikátní audit původem z Rakouska, který nyní pod vedením Jihomoravského 
kraje pomáhá obcím a městům zlepšovat život jejich občanů napříč všemi generacemi. 
Slovo audit zde neznamená žádnou kontrolu nebo účetní zkoumání, ale naopak naslouchání, 
dialog a konzultaci. Právě naslouchání potřebám a názorům vám – našim občanům – je 
pro nás i tento projekt klíčem k úspěchu. 
 
CO JE AUDIT FAMILY FRIENDLY COMMUNITY? 
Oficiální název Audit Familyfriendlycommunity (zkratka AFFC či FFC) volně překládáme 
do srozumitelnějšího „Obec přátelská rodině“. V případě tohoto procesu nejde jen o mladé 
rodiny s malými dětmi, jde o rodinu v každém životním období. Klíčových životních období je 
celkem osm. Zahrnují těhotenství a narození dítěte, kojence, děti předškolní, školní, a to až 
po školu vysokou, také dobu člověka jako aktivního rodiče a pracujícího, prarodiče i seniora. 
Cílem tohoto projektu je jednak zmapování dosavadních prorodinných opatření, ale 
zejména zjištění, jaké opatření vám v naší obci chybí nebo je třeba je zlepšit. Zlepšení 
života v naší obci se bude odvíjet od nových nápadů či podnětů získaných od nás všech 
a bude se týkat zmíněných věkových kategorií našich občanů. V tomto projektu není hlavní 
jen výsledek, zda se nám podaří certifikát získat, ale nejdůležitější je právě celý proces, který 
k cíli povede. Klíčovým a unikátním je právě zapojení široké veřejnosti. Všichni občané se 
mohou přímo podílet. Návrhy tedy nevznikají jen od stolu několika členů zastupitelstva, ale 
jsou přímo od občanů. Kdokoli z vás může vyjádřit, co ho trápí, co mu chybí a co by v naší 
obci přivítal. 
 
CO NÁM TO PŘINESE? 
Hlavním smyslem celého projektu je zlepšení života občanů ve všech fázích života. Cílem 
je naslouchat přímo vám – našim občanům Jinačovic. Během letošního jara bude moci 
každý občan vznést své nápady ke zlepšení, vyslovit cokoliv, co byste chtěli v Jinačovicích 
mít nebo zlepšit.  
Stali jsme se součástí skupiny více než čtyřiceti zapojených obcí v Jihomoravském kraji, které 
mají chuť zlepšit život svým občanům, naslouchat jejich zájmům, přáním a rozvíjet tak 
rodinnou politiku ve své obci. Kupříkladu ve Vyškově díky námětům postavili nové dětské 
hřiště, v Telnici založili nový park, v dalších obcích si opravili bezbariérový nájezd k úřadu či 
zřídili klubovnu. 
Díky tomuto projektu bude moci naše obec také využívat nové dotační programy určené 
právě pro realizaci nápadů a zlepšení, které nám z projektu vzniknou.  
A právě proto, že náměty vychází přímo od obyvatel, může tak být zrealizován návrh 
odpovídající skutečným potřebám obyvatel. Každý z vás, kdo má zájem se podílet 
na udržitelném rozvoji obce a budování pro-rodiného klimatu v naší obci, může být teď přímou 
součástí našeho společného projektu. Ve výsledku může být zrealizován nápad právě 
kohokoli z vás.  
  



 
JAK BUDE PROJEKT PROBÍHAT? 
Nejedná se o jednorázovou akci, kde bychom stanovili rovnou a rychle nová opatření od stolu. 
V rámci tohoto projektu proběhne hned několik setkání a možností, jak zjistit více informací 
o projektu, probrat aktuální situaci rodinné politiky v obci a poté právě sdělit své náměty 
a připomínky na základě potřeb občanů, které jsou hlavní cestou k cíli.  
Bude sestavena pracovní skupina složená z občanů všech věkových kategorií, mnoha 
profesí či zájmových a sociálních skupin. Tato pracovní skupina přímo spolupracuje se všemi 
občany a prochází celým procesem, tak jako všichni občané Jinačovic.  
Dílčími a hlavními pilíři našeho projektu budou dva semináře. Dále dotazníkové šetření, 
výtvarná soutěž v naší mateřské škole či skupinové diskuze při společných akcích 
v Jinačovicích. 
Termíny našich veřejných setkání již známe a tímto vás na ně srdečně zveme. 

• První seminář – středa 19. 4. 2023 od 17 hod v Hostinci u Střížů. 
Na prvním společném setkání si blíže vysvětlíme proces auditu, zhodnotíme 
dosavadní stav rodinné politiky v naší obci, řekneme si, co v obci už z minulých let 
máme a zodpovíme vaše dotazy. 

• Po prvním semináři proběhne roznos dotazníků do domácností, aby mohl každý 
z občanů sdělit svoje nápady. Dotazníky budou k dispozici také elektronicky ke stažení 
na webových stránkách obce.  
V této fázi procesu je hlavním cílem vyjádření vašich názorů a návrhů. Díky tomu 
získáme náměty pro zlepšení, které můžeme při dalším setkání vyhodnocovat 
a vytvářet z nich reálné návrhy opatření. 
Dle aktuálních možností bychom rádi uskutečnily také osobní setkání na společných 
akcích v Jinačovicích, kde budeme dále diskutovat a zaznamenávat nové nápady.  

• Druhý seminář – středa 14. 6. 2023 od 17 hod v Hostinci u Střížů. 
Na druhém semináři proběhne hodnocení nových nápadů, které k nám během celého 
procesu přijdou. Probereme výsledky dotazníků a jinak zjištěné nové náměty našich 
občanů a jako výsledek bude zformulován plán nových opatření.  

• Pracovní skupina následně finální výstupy z tohoto setkání předloží zastupitelstvu 
obce, které vyhodnotí a odsouhlasí, které nápady je možné v nejbližších třech letech 
splnit a k jejich realizaci se v rámci celého auditu zaváže. Díky tomuto závazku nám 
bude nejen propůjčen status Obec přátelská k rodině (Family Friendly Community), 
který budeme moci po realizaci získat trvale, ale také posuneme naši obec zase 
o kousek dál. 
 

Na konci této cesty můžeme naši obec rozvíjet přesně podle přání vás, našich obyvatel. 
Díky získaným informacím od občanů se nám otevírá cesta ke zlepšení a realizacím mnoha 
nových věcí, které by zastupitelstvo samotné nemuselo napadnout. Věříme, že mnoho z vás 
je s životem v obci spokojených, na druhou stranu byste uvítali také cokoli ke zlepšení. Někdo 
z vás může mít i třeba tajné přání, nevyřčený nápad, s kterým za zastupitelstvem nepřišel. 
A právě proto tu tento projekt máme. Jsme připraveni vám naslouchat a dát každému 
z občanů prostor, aby mohl říct, co by naše obec ještě mohla zlepšit nebo vytvořit nového. 
Ať je to maličkost, jako doplnění hraček na dětském hřišti, či poptávka po nové komunitní akci 
nebo i nápad vybudování nových prostor pro služby občanům. Míra zapojení občanů je zde 
klíčová. Každá myšlenka se počítá a může nám tu na základě vašich názorů vzniknout 
něco nového, co posune ten náš jinačovický život zase o kousek k lepšímu.  
 

Budeme vás informovat dále o novinkách a nadcházejících událostech, vaše nápady si klidně 
zaznamenávejte už dnes. Těšíme se na společnou práci! 
 

        
 

Více informací najdete na stránkách obce a oficiálních stránkách   www.affc.cz  
www.rodinnapolitika.cz 


