
 Audit familyfriendlycommunity 
v obci Vysočany 

Vysočany, 23. 2. 2017 



K čemu slouží dnešní setkání? 

1. seznámení se základními informacemi o auditu 

2. představení životních fází 

3. zpracování souhrnu prorodinných opatření uplatňovaných v naší obci 

 

4. rozhodnutí o dalších krocích pro zapojení obyvatel obce (sběr námětů na nová 
opatření a aktivity) 

5. stanovení dalšího postupu a termínů 



Co je to AUDIT familyfriendlycommunity? 

• Slovo audit vychází z latinského audire, tzn. slyšet, naslouchat, poslouchat se. 

• Zapojení veřejnosti je důležitým stavebním kamenem auditu.  

• Nejedná se o posuzování stavu podle nějakých kritérií a norem, i když má audit 
jasnou strukturu a dokumentaci, dle které se řídí. 

• V auditu jde především o motivaci občanů, aby měli zájem zasahovat do dění v 
obci a využili všech existujících možností pro vytváření pro-rodinného klimatu v 
obci. 

 

• Cílem je vzájemné naslouchání, spolupráce a získání přehledu o stávajícím stavu 
a o potřebách občanů a představitelů obce, který bude sloužit k dalšímu rozvoji. 



Kde se audit vzal? 

• Audit vznikl pod názvem audit familienfreundlichegemeinde v roce 2002  
v Rakousku. 

• Později byla vytvořena mezinárodní značka pro provádění auditu v dalších 
evropských zemích pod názvem audit familyfriendlycommunity (audit rodině 
přátelská obec). 

• V překladu název znamená: audit rodině přívětivá obec. Používat anglický název 
je závazné.  

• V roce 2015 od národního realizátora auditu v Rakousku (FamilieBeruf 
Management GmbH, Vídeň) získal licenci k provádění auditu Jihomoravský kraj a 
stal se tak národním realizátorem pro Českou republiku a prvním zahraničním 
realizátorem v rámci Evropy. 

 



Jaká je aktuální situace? 

• V pilotní fázi v roce 2016 bylo do realizace auditu zapojeno 7 obcí (Boskovice, 
Brno-sever, Hodonín, Moravany, Moravský Krumlov, Slavkov u Brna a Vilémovice). 

 

• V Jihomoravském kraji je v letošním roce zapojeno 9 obcí (Brno-Bohunice, Brno-
Medlánky, Brno-Židenice, Březina, Ivančice, Krásensko, Kostelec u Kyjova, Telnice  
a Vysočany). 

• V těchto obcích začíná auditní proces stejně jako ve Vysočanech. 

 

• Realizace auditu je pro obec zdarma – poradce a hodnotitele hradí Jihomoravský 
kraj. 

 



Jací aktéři se na auditu podílejí? 

• Ministerstvo pro rodinu a mládež v Rakousku – držitel celoevropské ochranné 
známky audit familyfriendlycommunity. 

• Nositel licence (Jihomoravský kraj) – zajišťuje a realizuje strategii  
a organizační průběh auditu, udílí základní a plné certifikáty, spolupracuje 
s dalšími partnery. 

• Poradce/poradkyně – provádí obec jednotlivými kroky auditního procesu  
a při zpracování příslušných dokumentů, nabízí poradenství. 

• Hodnotitel – ověřuje auditní proces v obcích, zjišťuje informovanost obyvatelstva 
o auditu, získává zpětnou vazbu od obyvatel, zda jsou přijatá opatření vhodná  
a mají přesné zacílení, zpracovává posudek pro udělení certifikátu. 

• Auditní kuratorium – přezkoumává znalecké posudky, projednává udělení 
certifikátu obcím. 

 



Jaký má audit pro obec přínos a význam? 

• Zpracování analýzy existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší 
generaci, bezplatné zpracování přehledu, 

• zapojení občanů a subjektů, jež mají zájem o budování pro-rodinného klimatu 
v naší obci, 

• aktivizace veřejnosti a systematický rozvoj existujících opatření, 

• nově zaváděná opatření budou odpovídat poptávce občanů a představitelů obce, 
budou v souladu s udržitelným rozvojem obce, 

• zájem mladých rodin o život v obci jako prevence vymírání a stárnutí obce, 

• podpora klimatu přátelského rodině a dětem, mezigeneračních vztahů, se 
zohledněním místních specifik a potřeb, 

• zvýšení atraktivity obce jako místa vhodného pro život rodin. 



Jaké jsou fáze realizace auditu? 

1. Přípravná fáze – zahájení publicity, sestavení projektové skupiny. 

2. Zpracování současného stavu – hodnotící workshop. 

3. Sběr námětů od občanů. 

4. Vyhodnocení a souhrn podnětů a nápadů. 

5. Zpracování návrhu aktivit a opatření – plánovací workshop. 

6. Volený orgán obce z návrhů vybere a schválí opatření, která budou během tří let 
realizována. 

7. Hodnotitel prozkoumá, jak byl proces v obci realizován. 

8. Jihomoravský kraj udělí základní certifikát. 

9. Realizace aktivit a opatření během tří let. 

10. Udělení plného certifikátu. 

 



Jaké životní období rodin audit zahrnuje? 

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/ky 

V každém životním období je potřeba brát ohled na lidi se zvláštními potřebami, 
imigranty a na lidi v sociálně obtížných situacích. 



Jak budou dále zapojeni obyvatelé obce? 

Náměty na sběr podnětů: 

• prostřednictvím zástupců v projektové skupině 

• projektovou prací v mateřské a základní škole 

• možností vyplnění webového dotazníku 

• vyplněním tištěného dotazníku doručeného do domovních schránek 

• schránkou (boxem) na náměty a nápady 

• e-mailovou schránkou audit@vysocany.com 

mailto:audit@vysocany.com


Webový portál auditu v ČR 



Web auditu je responzivní 



Děkuji za pozornost 
 

Bořivoj Sekanina 

osoba odpovědná za realizaci auditu v obci Vysočany 

 

www.vysocany.com/audit-familyfriendlycommunity 

www.auditfamilyfriendlycommunity.cz 

e-mail: audit@vysocany.com 
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