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Praha, 15. května 2014

MPSV oslavilo Mezinárodní den rodin diskuzí u kulatého
stolu, oceněny byly Obce přátelské rodině
K 20. výročí Mezinárodního dne rodin uspořádala ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová v Brně kulatý stůl na téma podpora rodin. Současně
ocenila vítěze celostátní soutěže Obec přátelská rodině.
„Chtěli jsme připomenout a oslavit Mezinárodní den rodin, vyzdvihnout roli rodiny, její
smysl a význam. Nesmíme zapomínat, že investice do dětí je investicí do budoucnosti
celé země,“ řekla ministryně Marksová.
Ministryně si při svém nástupu do funkce stanovila podporu rodin s dětmi jako jednu ze
svých priorit. „V Brně jsme jednali o roli státu, územních samosprávných celků, obcí
a nestátního neziskového sektoru v podpoře rodin, diskutovali jsme například o vytváření
podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života,“ uvedla ministryně.
Pozvání ke kulatému stolu přijali rovněž zahraniční zástupci státní správy a nestátního
neziskového sektoru ze Slovenska, Polska a Maďarska. Kulatý stůl se uskutečnil v rámci
projektu Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě, který je
financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
V rámci akce byli současně slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže Obec přátelská rodině
2013, kterou pořádá MPSV a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní
menšiny Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí
mateřských center v ČR a Svazem měst a obcí ČR. Vítězům byly předány diplomy a šeky
s příslibem neinvestiční dotace na realizaci opatření k podpoře rodin na místní úrovni.
Výsledky soutěže Obec přátelská rodině







V první velikostní kategorii (do 1000 obyvatel) bylo obci Babice uděleno 1. místo
a příslib dotace ve výši 500.000 Kč.
Ve druhé kategorii (1001 – 3000 obyvatel) se na 1. místě umístila obec Nové
Hrady a byla jí přislíbena dotace ve výši 900.000 Kč.
Ve třetí kategorii (3001 – 10000 obyvatel) byla s ohledem na vysokou úroveň
zpracování a realizace koncepce rodinné politiky na místní úrovni udělena tři
místa. 1. místo získala obec Dolní Břežany a byla jí přislíbená dotace ve výši
1.100.000 Kč, 2. místo získala obec Nové Strašecí, příslib dotace ve výši
500.000 Kč a 3. místo obdrželo město Příbor, příslib dotace ve výši 500.000 Kč.
Ve čtvrté kategorii (10 001 – 50 000 obyvatel), 1. místo získalo město Hodonín
a příslib dotace ve výši 1.500.000 Kč.
V páté kategorii se na 1. místě umístilo město Chomutov a získalo příslib dotace
ve výši 1.000.000 Kč.

V rámci 20. výročí Mezinárodního dne rodin proběhla pod záštitou brněnského primátora
Romana Onderky odpoledne společensko-kulturní akce pro rodiny s dětmi v brněnské
zoologické zahradě. Na programu oslavy bylo mimo jiné vystoupení pěveckého souboru
Naděje z Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích,
zřizovaného MPSV, děti zhlédly představení kouzelníka, připraveny byly soutěže, dětské
dílničky a drobné dárky. V rámci programu ministryně pokřtila mláďata kočky pouštní.
Rodičům bylo k dispozici poradenství v oblasti pojistných i nepojistných dávek
a pracovněprávní poradenství.
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