Zápisy z Kulatých stolů o rodinné politice

Uspořádaných v rámci projektu
Rozvojový projekt Asociace center pro rodinu, Reg. .:CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002737

V rámci projektu byly plánovány i uspořádány celkem 4 kulaté stoly o rodinné politice:





15. 5. 2017 Brno – ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno
14. 6. 2017 Ostrava - ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Ostrava
7. 2 2018 Jihlava - ve spolupráci s Centrem pro rodinu Vysočina
13. 9. 2018 Kopřivnice ve spolupráci s Centrem pro rodinu Kopřivnice
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Kulatý stůl o rodinné politice Brno
Brno, Stará radnice
Termín: 15.5.2017 12:00
Cílová skupina: zástupci neziskových organizací pracujících s rodinou, starostové městských částí
síť m center, starosty městských částí, referenti pro rodinnou politiku, poradní sbor pro rodinnou
politiku,

Účastníci:
Petr Hladík – 1.náměstek primátora Statutárního města Brna
Zora Prosková – vedoucí odboru zdraví MMB
Eva Rossi – vedoucí oddělení prorodinné politiky
Jitka Navrátilová – FSS MU
Marie Oujezdská – místopředsedkyně ACER
Moderuje: Petra Michalová

Úvod:
ACER je střešní organizací, jejímž posláním je podporovat dialog a spolupráci mezi organizacemi
zaměřené na rodinnou tématiku působící v dané oblasti. Statutární město Brno je dlouholetým
podporovatelem a realizátorem rodinné politiky. Aktuálním tématem je podpořit zainteresovanost
městských částí a v nich působících organizací na realizaci opatření rodinné politiky.
Cílem kulatého stolu je:




podpořit spolupráci mezi organizacemi a orgány města tím, že se budou vzájemně
informovat o svých zkušenostech a z nich vyplývajících potřeb cílových skupin
podpořit rodinnou politiku na úrovni městských částí
podpořit vzájemnou spolupráci a informovanost mezi jednotlivými aktéry rodinné politiky

Teze ke společné diskusi:







jaké jsou společné cíle jednotlivých aktérů rodinné politiky
současné potřeby rodiny z různých pohledů a zaměření organizací
současné výzkumy zabývající se potřebami cílových skupin
rozdíly a průniky mezi rodinnou a sociální politikou
hledání odpovědí na otázku, jak práce konkrétních subjektů souvisí s rodinnou politikou
města
hledání odpovědí na otázku, co by daná organizace potřebovala k tomu, aby mohla přispět
k rozvoji rodinné politiky města Brna

Záměr:





propojení organizací – harmonizace práce
koncepční uchopení práce a hledání synergických efektů
možnosti deklarace společné vůle
posílení primární prevence

Kulatý stůl o rodinné politice Ostrava
14. 6. 2017
Účastníci:








náměstek hejtmana Jiří Navrátil (KDU)
náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU)
vedoucí soc. odboru KÚ Daniel Rychlík
náměstek primátora pro sociální oblast Michal Mariánek
vedoucí soc. odboru magistrátu Jaroslava Rovňáková
Jan Zajíček, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava
Petra Michalová, metodička Asociace center pro rodinu

Moderuje: Aleš Juchelka
Termín: 14. 6. 2017 (uzavřená akce)
Úvod:
ACER – pořadatel – poskytuje služby primární prevence a na kulatém stole chce prezentovat svoje
pojetí RP a nabídku koncepčního uchopení a spolupráce. ACER se rovněž zajímá o to, jak může krajská
a městská úroveň využít aktivity členských center k naplňování cílů RP na regionální a městské úrovni,
a jaké společné kroky mohou obě strany podniknout, aby maximálně využily synergii
poděkování za ochotu věnovat se RP a za to, že vnímají RP jako samostatné téma. Cílem kulatého
stolu je:






vymezit koncept rodinné politiky, jak se v něm angažuje organizátor (ACER)
ohraničit RP jako veřejnou politiku, která má nabídkový charakter – začíná tam, kde končí
zákonný rámec (zejm. sociální politiky)
zjistit zájem o propojení konceptů RP na úrovni měst a regionu v zájmu vyšší efektivity
opatření (1/4 kraje je město Ostrava)
zjistit, jak mohou obě strany spolupracovat v oblasti rodinné politiky na svých úrovních a co
v tomto ohledu potřebují od ACER a dalších subjektů (jaký typ součinnosti, jakou pomoc)
co by oběma stranám pomohlo při formulaci a naplňování cílů RP

Teze ke společné diskusi:



RP jako ocenění společenského významu rodiny
přínosy RP – co lze jejím prostřednictvím ovlivnit a jakých výsledků dosáhnout








vymezení RP vůči ostatním veřejným politikám – podle cílů
rozdíly a průniky mezi rodinnou a sociální politikou
subjekty RP – typologie
rodina jako subjekt RP
politická diskuse o cílech RP
příklady dobré praxe v jednotlivých oblastech (??)

Záměr:




společná platforma RP
koncepční uchopení RP krajem
deklarovaná společná vůle + jak je možné ji naplnit

Kulatý stůl o rodinné politice Jihlava
Jihlava, Magistrát města
7. února 2018
Zahájení: náměstek Výborný
Zahájení: centrum pro rodinu Jihlava - S. Dokulilová
Přítomní: Mgr. Vítězslav Schrek, ODS, Ing. Pavel Šlechtický, KSČM; MgA.Karolína Koubová-Forum; Ing.
Vratislav Výborný-ČSSD; Ing. Josef Kodet(KDU-ČSL) předseda pro neziskovou oblast; Radek
Popelka,MBA – ANO; Ing. Josef Labuda-odbor sociálních věcí, Magistrát města Jihlavy; Mgr. Tomáš
Koukal-odbor školství, kultury a tělovýchovy, Magistrát města Jihlavy
Národní centrum pro rodinu: Mgr. Petra Michalová, Mgr. Ivana Horáková, Ing. Lenka Pavlišová
Očekávání
-

Slávka Dokulilová: očekávání nadšení na koncepci RP (která v Jihlavě dosud není)

Jos. Labuda: objasnění samostatného dokumentu, nebo začlenění do jiných strategických
plánů?;
R. Popelka: lék na současný stav, návrat k tradiční rodině, mezigenerační
spolupráce…vypadne řada soc. problémů
-

P. Šlechtický: vysoká rozvodovost, dopad na děti, uchopení?

-

K. Koubová (zastupitelka): dopady rp v komunální

V. Výborný: stáhl si státní RP – nekonkrétní, pocitová; degradace pozice rodiny (někteří se
berou i potřetí ti samí, nesouměrné páry, čímž řeší finanční potíže; svatby malé, jen s jedním, dvěma
svědky…)
T. Koukal – odbor školství…, řeší i přestupky záškoláctví; první setkání k tomuto tématu;
rodiny očekávají, že je někdo vychová; Jihlava jediná, která je zřizovatelem jeslí;
V. Schrek- četl státní koncepci RP, stáčí se to do roviny: jak si rodiny pomohou sami, stát, kraj
nikdy nevychová dítě…s dopadem na mezigenerační vztahy; jak budeme vychovávat rodiny?;
podpory, byty…jsou na II. místě; pokud rodiny nebudou vědět, jakým způsobem mají fungovat, pak
výdobytky se to jen zalepuje
------------------------------ ----------------------------------------- --------------------------------P. Michalová: Co je rodinná politika
-

je třeba vědět, co chceme a kam vedeme

-

tam, kde rodina neselhává ve svých funkcích, funguje jako prevence

-

co jsou funkce rodiny

Jaké cíle sleduji realizací RP ve svém městě?
-

RP – vytvářet prostředí, kde je všem rodinám dobře (dotýká se všech oblastí)

-

Co chceme od RP: fungující rodinu, ocenit stávající formu rodiny,

-

Vývoj zvrátit nelze,

-

Rodina má nabízet optimální funkce pro výchovu dětí

-

Návrh: zvýhodnění úplných rodin

-

Podíl rodičů samoživitelů v populaci (necelých 20%)

-

78% dětí vyrůstá v rodině, 80% takových vztahů je založeno na manželství

-

Výhoda krajské RP – větší zacílenost

-

Vytvářet pozitivní atmosféru města (kampaně, příležitosti, oslavy svátků,…ocení)

-

Politici: vystupovat na mluvit o tématu rodiny, politik

-

Mladí, kteří cítí, že je ve městě Jihlava dobře, založí zde rodinu, zůstanou

-

Záleží na prioritách, které zástupci politických stran dají

-

Stanovit dlouhodobou vizi, koncensus, jak má Jihlava vypadat za 20 let?

-

Práce, zdravotnictví, školství

-

RP vytyčuje hodnotové rámce

-

Státní koncepce vznikla spíše na zakázku, co lidé chtějí

-

Ne vše, co si lidé právě přejí, vede k dobrému, dlouhodobému, udržitelnému rozvoji

-

Rodina má být participativní, odrážet, co by lidé ve městě potřepovali

Cíle RP:
-

Podpora mladých rodin

Prevence sociální patologie (je vytvořeno prostředí k setkávání různých věkových skupin,
mladí-senioři, mladí-děti, aby se dýchalo mladým rodinám lépe, služby pro rodiny, které sejmou
alespoň částečně)

Výzvy RP
-

Zaregistroval někdo, že je tady rodina, jaké má potřeby?

-

Opatření nutno lidem vysvětlovat

-

Hledat odpovědi na rovině shody

Koncepční kroky
analýza současného stavu (jak se lidé cítí ve svém městě: senioři, rodiny, malí, velcí…;
dostanou se tam, kam potřebují?, pobočky místních knihoven,
-

mluvit přímo s živými lidmi na ulici (jsou zde VŠ, možnosti k uplatnění?)

-

nespokojený, komunikativní občan je dobrým zdrojem informací

-

zjistit poměry v obci, městě

-

největší význam mají malá neinvestiční opatření

např. Koncepce RP v Mor. Krumlov (setkání pracovní skupiny: penzistka klub důchodců,
ředitelka gymnázia; 16 - 17 letí mládenci 1x týdně učí seniory upravovat fotografie, apod.

Kulatý stolu o rodinné politice Kopřivnice
Centru pro rodinu Kopřivnice, z. s., Štramberská 378, 742 21¨
13. 9. 2018
Čas zahájení: 17:00 hodin
Čas ukončení: 19.30 hodin
Přítomni: viz přiložená Prezenční listina

Kulatý stůl zahájila Tereza Müllerová, předsedkyně spolku Centrum pro rodinu Kopřivnice (dále jen
CpR), přivítala všechny přítomné, krátce představila činnost CpR a předala slovo moderátorovi.
Moderátor, Jan Zajíček, vyzval jednotlivé účastníky, aby se krátce představili a zároveň vyjádřili názor,
jak na rodinnou politiku nahlížejí, co to pro ně znamená.
Jan Zajíček představil činnost Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Poté následovala
prezentace ředitelky Národního centra pro rodinu Marie Oujezdské „Rodinná politika na úrovni obcí“.
Nezbytné je institucionální zajištění rodinné politiky (referent pro rodinu), koncepce deklarovaná
zastupitelstvem, analýza současné situace rodin na území obce, na koncepci navazuje každoroční
akční plán.
Zohlednit všechny součásti společenského života (bydlení, vzdělávání, infrastrukturu, zaměstnanost,
volný čas..), ale také různé etapy rodinného života (nejen rodiny s malými dětmi, ale i zralé rodiny,
rodiny bezdětné, s jedním rodičem, seniorský věk).
Příklady dobré praxe:
o
Family pointy, rodinné pasy, nízkopodlažní autobusy, komunitní centra - místa, kde se lidé
mohou spolu střetávat
o

Kurzy a vzdělávání (součást dotačního programu MPSV)

o

Krátkodobé hlídání – babička, dědeček na zapůjčení

o

MPSV – vyhlašuje soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2018.

o
Audit Family Friendly Community – přínos propojení organizací, občanů, spolupráce,
komunikace – občané sami vymýšlejí opatření, která chtějí. Sami se podílejí na vylepšení prostředí,
kde žijí. Je to velká proměna vnímání sama sebe, rozvoj vlastního potenciálu a spoluzodpovědnosti
občanů.
Po ukončení prezentace vyzval moderátor účastníky k diskusi o tom, která opatření by se podle nich
dala v Kopřivnici realizovat a také o současném stavu RP ve městě. Zdůraznil, že součástí rodinné

politiky je iniciovat změny a aktivity, aniž bychom ihned sklidili úspěch, je to investice do
budoucnosti. Je rozdíl mezi tím, zda investujeme do infrastruktury nebo do lidí. Otázka je, co můžeme
udělat jinak, abychom se v našem městě mohli cítit dobře. Cílem je změnit pohled na rodinu ze
subjektu na objekt.
Místostarosta Šimíček zdůraznil, že řadu aktivit a opatření již město Kopřivnice realizuje, ale chybí zde
jednotná koncepce a člověk, který by měl ve městě rodinnou politiku na starosti. Jako možná cesta k
zahájení koncepčně řízené rodinné politiky se mu jeví např. přes soutěž Obec přátelská rodině. Jako
velmi užitečné vidí zřízení částečného úvazku zaměstnance pro rodinnou politiku, ne úředníka, ale
člověka nadrezortního charakteru.
Marie Oujezdská považuje za zásadní ocenit rodinu, rodičovství. Vynechat definici rodiny.
Mgr. Dagmar Rysová zdůrazňuje, že většinu těchto aktivit město dělá pod záštitou agendy Zdravého
města. Tato zasahuje nejen do sociální politiky, ale zaměření je průřezové. Informovala o
programech, které probíhají v rámci Zdravého města. Existuje Zdravotní plán města, který rovněž
zasahuje i do oblasti rodinné politiky. Poukazuje na to, že v současné době vznikl nový sociologický
průzkum města. A není přesvědčena o tom, že je v tuto chvíli nutné vytvářet samostatnou koncepci
rodinné politiky, spíš otázky rodinné politiky začlenit do plánů a koncepcí, které již existují. Tyto
koncepce jsou mnohdy propojené a vzájemně se dublují.
Mgr. Lenka Galiová, vedoucí odboru Sociálních věcí a zdravotnictví kopřivnické radnice informovala o
činnosti sociálního odboru – aktivitách pro seniory, pořádáním akcí v rámci Týdne pro rodinu, Týdne
mobility apod. zapojení různých subjektů a organizací do těchto aktivit. Považuje většinu příkladu
činností zmiňovaných v předchozí prezentaci za standardní, běžně už ve městě probíhají.
Marie Oujezdská zdůrazňuje, že rodina má být tématem, že je důležité, aby rodiny cítily, že jsou zde
ve městě vítány. Otázka je ta, nakolik je mladým lidem rodinný život připadá atraktivní, prestižní.
Mgr. Rysová konstatuje, že výsledky sociologického průzkumu ukazují, že obyvatelé Kopřivnice jsou
ve městě spokojení, že se jim zde žije dobře. Důležitá je změna myšlení, přijmout postoj k tomu co
děláme pro občany za přirozené, ne za agendu.
Mgr. Dagmar Jančálková, je toho názoru, že rodinná politika a podpora rodin by měla vycházet
především od státu. Otázkou je, kdo je blíž konkrétním lidem, stát nebo místní samospráva. Obec
může konkretizovat, to, co stát podporuje a doplňovat oblasti, které nepodporuje.
Petr Kypr vnímá jako velmi důležité podporovat rodinu, motivovat mladé lidi k založené rodiny,
rodičovství je prestižní.
J. Zajíček poukazuje na závažný problém, a sice ten, že nyní je již pátá generace rodin, které nezažily
správně fungující původní rodinu, mladí nemají vzory, nebyli vedeni, neměli příklady, nevědí, jak
vypadá výchova, nemají potřebné dovednosti. A právě tohle máme možnost naší činností ovlivňovat.
Pomáhat jim získat kompetence a dovednosti, které jsou potřebné k založení fungující a stabilní
rodiny.

Mgr. Rysová je toho názoru, že tento problém, tedy nedostatečné sociální dovednosti a kompetence
mladých lidí, by měl být především doménou školství (Etická výchova, výchova ke zdraví….).
Jan Zajíček zdůraznil, že je třeba vytvářet rodinám prostor a možnosti v době, kdy chtějí své problémy
řešit. Umožnit jim získat takové dovednosti, aby byly schopny samofunkce. Popisuje využití a
efektivitu rodinných mediací v partnerských konfliktech. Při porozvodových mediacích se již pracuje
pouze se zbytkovým potenciálem, tehdy již lidé problémy řešit nechtějí.
Mgr. Galiová je toho názoru, že vznik CpR v Kopřivnici vyplnil mezeru, která v místní síti sociálních
služeb chyběla (byť CpR není sociální službou) a vidí potenciál k další spolupráci a provázanosti CpR s
městem, hlavně co se týká informovanosti občanů o službách a aktivitách centra prostřednictvím
Kopřivnických novin, Kabelové televize, sociálního odboru….
Mgr. Mužík – důležité je změnit postoj občanů, aby si sami vzali za své, to, co sami chtějí. Město jim
může vytvořit podmínky k realizaci. Občané si pak toho více váží. Ale poukazuje zároveň na
skutečnost, že lidé ztrácí zájem spolupracovat a angažovat se ve společných věcech (např. brigády ve
školách, školkách).
Stanislav Šimíček informoval o akci „vrácení herních prvků“ na dětská hřiště do vnitrobloku. Občané
byli osloveni, sami si dané prvky vybrali a zvolili lokality, kam mají být umístěny. Vnímá to jako příklad
dobré praxe, jak iniciovat změny postojů občanů.
Závěrem opět vyzval moderátor všechny přítomné, aby tento společně strávený čas u kulatého stolu
o rodinné politice krátce zhodnotili – co nového se dozvěděli, zda pro ně informace byly užitečné.
Přítomni se shodli na tom, že podporovat občany, aby v Kopřivnici zakládali své rodiny a neodcházeli
z města, je velmi důležité. Jedním z prvních možných kroků by mohlo být zpřehlednění nabídky
činností a služeb, které již ve městě existují, rodinám, ale i mladým lidem, kteří se na rodinný život
teprve připravují.

Jednání bylo ukončeno v 19.30.

