
Příloha č. 4 k Příkazu ministra č. 30/2015 

Zásady hodnocení obcí v rámci soutěže „Obec přátelská rodině 
2015“ 

 
1) Hodnocení obcí přihlášených do soutěže „Obec přátelská rodině 2015“ 

provádějí členové Hodnotícího týmu pro soutěž „Obec přátelská rodině 2015“ 

(dále jen „Hodnotící tým“), kterými jsou externí hodnotitelé, tj. zástupci 

spoluvyhlašovatelů soutěže a zástupci Výzkumného ústavu práce a sociálních 

věcí (dále jen „hodnotitelé“). Tito pracovníci jsou vždy delegováni ze strany 

výše uvedených organizací, přičemž podmínkou této delegace je splnění 

podmínek uvedených v bodu 2) této přílohy. Odbor rodinné politiky a politiky 

stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) poskytne 

pro potencionální uchazeče informace k hodnocení před vlastním zahájením 

hodnocení metodické příručky - dotační žádost o poskytnutí neinvestiční 

dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní 

úrovni pro rok 2016 v soutěži „Obec přátelská rodině 2015“ (přihláška) (dále 

jen Dotační žádost). 

 

2) Každý hodnotitel musí splňovat následující požadavky: 

 znalost českého jazyka; 

 ukončené středoškolské vzdělání;  

 min. 2 roky praxe v oblasti poskytování služeb pro rodiny nebo činnosti 

prorodinných organizací a/nebo vzdělání související s oblastí sociální 

a rodinné politiky; 

 základní znalosti ekonomiky a financování; 

 podepsat „Čestné prohlášení člena Hodnotícího týmu pro soutěž „Obec 

přátelská rodině 2015“. 

 

3) Rozhodnutí hodnotitele musí být ve výsledku objektivní a kvalitně zpracované. 

Hodnotitel je vždy povinen své rozhodnutí řádně zdůvodnit. Před zahájením 

své činnosti obdrží každý hodnotitel od oddělení koncepce rodinné politiky: 

 Čestné prohlášení člena Hodnotícího týmu pro soutěž „Obec přátelská 

rodině 2015“, (dále jen „Čestné prohlášení“);  



 Zásady hodnocení obcí v rámci soutěže „Obec přátelská rodině“; 

 Hodnotící formulář pro hodnocení. 

 

Metodická příručka - dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV 

ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 

2016 v soutěži „Obec přátelská rodině 2015“ (přihláška): 

 

1) Každá dotační žádost obce je vyhodnocena dvěma hodnotiteli. 

2) Hodnotitelé si na základě odpovědí uváděných v jim přidělených dotačních 

žádostech nejprve vytvoří celkovou představu o tom, jakým způsobem obec 

zjišťuje potřeby místních rodin, jaké ukazatele monitoruje, z čeho vychází 

při tvorbě plánu rozvoje rodinné politiky; o tom, z jakého počátečního stavu 

při tvorbě rodinné politiky obec vychází a jakým způsobem reflektuje zjištěné 

potřeby a jakými opatřeními v jednotlivých oblastech podpory prorodinných aktivit 

reaguje na uvedený stav ve svém plánu rozvoje rodinné politiky.  

3) Hodnotitelé se řídí pokyny a bodovými škálami uvedenými v Hodnotícím formuláři 

pro hodnocení Soutěžních materiálů v rámci soutěže „Obec přátelská rodině“ 

(dále jen „Hodnotící formulář“), který je Přílohou č. 5, tohoto Příkazu ministryně. 

Na základě posouzení vyplněných informací přidělují hodnotitelé pro jednotlivé 

oblasti uvedené v dotační žádosti celé body nebo půlbody. Hodnocení rovnou 

zaznamenávají do Hodnotícího formuláře. 

4) Přidělené body hodnotitelé v Hodnotícím formuláři vždy stručně a výstižně 

zdůvodní, a to včetně případného zohlednění informací o dané obci, které 

hodnotitelé získají z příloh připojených k dotační žádosti. 

5) Závěrem hodnotitelé Hodnotící formulář a Čestné prohlášení vytisknou, podepíší 

a předají oddělení koncepce rodinné politiky. 

6) Zaměstnanci oddělení koncepce rodinné politiky vypočítají aritmetický průměr 

celkového počtu bodů v Hodnotícím formuláři od obou hodnotitelů, 

prostřednictvím kterého získají konečný počet bodů přidělených soutěžící obci. 

7) Oddělení koncepce rodinné politiky připraví na základě výsledků hodnocení členů 

Hodnotícího týmu podklady pro jednání Dotační komise MPSV pro poskytování 



neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny (Dále 

jen „Dotační komise“).  

 


