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Rodinný svaz ČR je hlasem svých členů, kteří přispívají k prorodinnému klimatu ve 

společnosti a svými aktivitami podporují kvalitu vztahů v rodině. 
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Zaměření činnosti: 

➢ prosazovat a propagovat pozitivní hodnoty rodiny 

➢ koordinovat činnost členských center pro rodinu 

➢ vytvářet prorodinné klima ve společnosti 

➢ být partnerem státním orgánům pro jednání v otázkách rodinné politiky 

➢ podporovat programy pro děti, mládež, rodiny, manžele, neúplné a doplněné rodiny, 

seniory 

➢ zajišťovat informační službu svým členům 

 

Předmět vedlejší hospodářské činnosti: 

realizace projektů podporujících výše uvedený účel. 

 

Základní údaje:  

 Rodinný svaz ČR  

 Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

 IČ: 265 36 234,  

 DIČ: CZ 265 36 234 

 Bankovní spojení: č. ú. 173 192 805 / 0300 

 tel.: +420 733598575 

 e-mail: info@rodinnysvaz.cz 

 web: http://www.rodinnysvaz.cz 

 

Právní forma:   zapsaný spolek 

Registrace:  Ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 8666 

 

Statutární zástupci:   

Jan Zajíček, předseda organizace 

Lubomír Nágl, místopředseda organizace 

PhDr. Ing. Marie Oujezdská, místopředsedkyně organizace 

 

Kontrolní komise: Mgr. Petra Michalová 

Ing. Stanislav Dostál 

Ing. Slavka Dokulilová 

 

http://www.rodinnysvaz.cz/


 

3 
 

Členské organizace sdružené v Rodinném svazu ČR v roce 2021 

Členové jsou samostatné právnické osoby s vlastní právní subjektivitou a hospodařením. 

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno 

Spokojený senior 

Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava, z.s. 

Centrum pro rodinný život Olomouc, z.s. 

Rodinné centrum Praha, z.s. 

Centrum pro manželství a rodinu Praha, z.s. 

Centrum pro rodinu Krupka, z.s. 

Centrum pro rodinu a sociální péči, Hodonín z.s. 

Centrum pro rodinu Zlín, z.s. 

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 

Centrum pro rodinu Šumperk, z.s. 

Centrum pro náhradní rodinnou péči Terezín, o.p.s. 

YMCA Setkání, z.s. 

Centrum pro rodinu Ráj, z.s, Pavlovice u Přerova 

Centrum pro rodinu Hradec Králové, z.s. 

Centrum pro rodinu Vyškov, z.s. 

Centrum pro rodinu Uherský Brod, z.s. 

Centrum pro rodinu Vizovice, z.s. 

Centrum pro rodinu "Spolu", Vsetín 

Centrum pro rodinu Prostějov, z.s. 

Centrum pro rodinu Strážnice, z.s. 

Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou, z.s. 

Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh z.s. 

Centrum pro rodinu Jitřenka z.s. 

Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí 

Centrum pro rodinu České Budějovice 
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Aktivity Rodinného svazu ČR v roce 2021 

I. Naše kampaně 

XIII. ročník Týdne pro rodinu – Rodinná pohoda není náhoda 

Tisková zpráva: Pandemie zamávala vztahy 

Praha, 3. 5. 2021 – Více než rok trvající pandemie prověřila kvalitu rodinných vztahů. Na rodiny dopadlo 

břemeno vzdělávání potomků, náhrady sociálních kontaktů i náplně volného času. Přestože loni výrazně klesl 

počet rozvodů, experti se shodují na tom, že za to může  COVID-19. Ze stejného důvodu klesl i počet sňatků. 

Po pandemii se tak podle nich čísla opět vrátí do původních, ne-li vyšších hodnot. Česko se dlouhodobě drží 

na předních příčkách rozvodovosti v Evropě. Podle odborníků z Rodinného svazu by nelichotivá čísla mohla 

snížit prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května.  

„Setkávám se dokonce i s tím, že se lidé ze strachu před selháním partnerského svazku bojí mít i děti. Sice je zde velká 

nabídka pomoci pro páry – ty se však většinou zaměřují až na řešení konkrétní krize. Chybí cílení na prevenci. Dobré 

vztahy nejsou dané náhodou, šťastnou kombinací povah nebo něčím samozřejmým. Lze je trénovat stejně jako jiné 

dovednosti,“ vysvětluje PhDr. Ing. Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR (RS ČR). Ukázky 

„tréninku“ vztahů předvede svaz on-line v týdnu, který se tradičně věnuje rodinám. 

Podle statistik si loni své „ano“ řeklo o 17 % novomanželů méně než předloni. Manželství ukončilo 21 700 párů, což 

na celkovém počtu svateb tvoří více než 40 % podíl. Méně rozvodů, než tomu bylo loni, zaznamenal Český statistický 

úřad naposledy v roce 1970. Rozpad své rodiny v minulém roce prožilo přes 23 000 dětí. 

Podle soudních statistik je nejčastějším důvodem rozpadu vztahu „rozdíl povah, názorů a zájmů“. U více než 

poloviny rozvodů však z těchto dat nelze vyčíst jasnější příčinu. Přibližně třetina párů důvody neuvádí a 12 % zvolí 

kolonku „ostatní příčiny“. Konkrétnější odpovědi na otázku příčin rozpadu vztahů přinášejí veřejné výzkumy. Zpráva 

o rodině 2020 označila za hlavní důvody nevěru, odlišné názory, nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění, 

neschopnost společně hovořit a povídat si. „Mnoho párů se vlivem pandemie dostalo do těžké životní situace. Přišly 

o své přirozené zdroje, které je sbližovaly – chybí jim kultura, sportovní aktivity, ale i společenské uznání. Najednou se 

musely zhostit mnoha dalších rolí. Zprvu to braly pozitivně, po měsících se ale dostavilo napětí. Projevuje se to i ve 

vztazích,“ vysvětluje Mgr. Pavel Rataj, párový psychoterapeut.  

Aby k této situaci vůbec nedošlo, je třeba na vztahu podle Marie Oujezdské preventivně pracovat a konfliktům, jež 

mohou přerůst do neřešitelných situací, předcházet. Její slova potvrzují také zkušenosti mnichovského Institutu pro 

komunikační terapii. Ze všech manželských párů, které jej v průběhu 20 let navštívily, skončilo rozvodem pouze 3,9 

% z nich. V ČR se práci s manželskými páry a předmanželským přípravám věnují členská centra RS ČR. Ročně 

jejich předmanželskými kurzy projde 2700 párů. „Kurzy zahrnují individuální konzultace s lektory, ale i skupinové 

workshopy, na kterých lidé vzájemně sdílí zkušenosti s řešením partnerských problémů,“ popisuje Marie Oujezdská.  

Ve 13. Týdnu pro rodinu, od 8.–15. května, nabídne Rodinný svaz lidem desítky online přednášek. Zájemci se mohou 

zapojit také aktivně, například vyplněním krátké ankety nebo natočením vlastního videa na téma rodinná pohoda. 

Všechny akce pro veřejnost jsou k dispozici na webu www.tydenprorodinu.cz  

 

 

 

 

http://www.tydenprorodinu.cz/
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Cílem tohoto ročníku bylo ocenit úsilí, které je do rodinných vztahů investováno. Žít v rodině 

není volnočasová aktivita. Vytvářet vztahy je pěkná ,,fuška“: vztahy potřebují motivaci, 

trpělivost, vzory a také vzdělávání. Možná úskalí se dají překonávat. Jinak řečeno, má-li nám 

být v rodině a mezilidských vztazích hezky, je třeba na nich pracovat, vyhradit si čas na sebe a 

zkrášlovat to, co mezi sebou žijeme. Štěstí přeje připraveným! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Blbá nálada“, nevděčnost a někdy až agrese vůči zdravotníkům aktivizovala tři největší 

střešní prorodinné organizace k vyhlášení Dnů vděčnosti zdravotníkům, které proběhly v celé 

České republice ve dnech 13. – 19. prosince 2021. Rodinný svaz ČR, Síť pro rodinu a Unie 

center pro rodinu a komunitu chtěly vyjádřit uznání, a poděkovat těm, kteří pečují o naše 

zdraví, jsou v první linii a byli těmi, kdo o naše životy doslova bojovali. 
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Tisková zpráva:  

„Ve dnech, kdy se všichni upínáme ke svátkům, dnům volna a času s rodinou, je celá skupina 

lidí, kteří tuto vyhlídku určitě nemají – zdravotníci. Nemocnice praskají ve švech a vidina 

lepších časů je na hony vzdálená,“ říká předseda Rodinného svazu ČR Jan Zajíček, „místo díků 

letos vnímáme lavinu urážek, arogance a nevděku. Dny patří těm, kdo nehledí na své pohodlí a 

slouží bez rozdílu všem potřebným. Mnohdy vidí zbytečně zmařené životy a přes všechno úsilí 

jsou těmi poraženými. Proto jim vyjadřujeme velké díky: Jste pro nás darem!“ Za Rodinný svaz 

ČR se do akce zapojí členská centra pro rodinu působící ve 14 krajích ČR – více na 

www.rodinnysvaz.cz. 

Svůj pohled připojuje prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská: „Kromě vděčnosti 

zdravotníkům za jejich výjimečné nasazení patří obrovský dík i řadě těch, o kterých se 

nemluví, těm, kdo vytrvale pečují o osamocené nemocné, o lidi v nouzi či bez domova. 

Přinášejí jim záchranu i naději uprostřed rozbouřených časů pandemie.“ 

Za Unii center pro rodinu a komunitu vyjadřuje vděk předsedkyně Edita Kozinová: „Nesmírně 

obdivuji zdravotníky a další pomáhající profese za jejich nasazení v boji o naše životy. 

Obdivuji je nejen za jejich fyzickou pomoc, ale v poslední době zejména za tu mentální. Jako 

vystudovaná zdravotní sestra a učitelka ošetřovatelství uvnitř cítím velkou potřebu pomoci 

právě zdravotníkům v první linii. Z důvodu své nemoci nemohu fyzicky pomáhat, ale 

rozhodně neustanu v podpoře a pomoci té sociální a duševní. V tuto chvíli alespoň vzdálenou 

podporou Dnů vděčnosti zdravotníkům. Tisíceré díky za Vaši pomoc nám všem.“ 

Veřejnost se může do Dnů vděčnosti zdravotníkům symbolicky zapojit připevněním náplasti 

se srdíčkem na oblečení, přípravou přáníček, obrázků a vzkazů pro zdravotníky; nebo 

předáním pozorností dle úvahy. V rámci ČR se veřejnost může informovat u center pro rodinu, 

mateřských a rodinných center ve svých regionech. 

Trojice organizací směřuje své poděkování ke zdravotníkům, záchranných složkám, 

ošetřovatelům, sociálním pracovníkům, učitelům a očím skrytým pečujícím osobám a všem, 

kdo se v těchto dnech chovají zodpovědně a jakkoli pomáhají ke zvládnutí pandemie. 
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Konference  

 

2. 6. 2021 - Webinář na téma „Rovnováha pracovního a rodinného života v 

době demografických změn: nástroj mezigenerační solidarity“ 

 

Evropská unie ponechává v souladu s dodržováním principu subsidiarity rodinnou politiku v 

gesci členských států. Postupem doby se ale stalo něco, s čím se nepočítalo: 

Sociální politika a politika zaměstnanosti s rodinou přestaly „počítat“:  

- z rodičů se stávají jen osoby s pečovatelskými závazky, které jim brání v profesním růstu, - 

mezigenerační vztahy jako by existovaly jen na trhu práce a  

- sociální otázky nejsou uvažovány v kontextu přirozených vztahů v rodině.  

 

Původním záměrem bylo uspořádat konferenci v Evropském parlamentu, která by se 

uvedenými nedostatky zabývala. Vzhledem k protiepidemickým opatřením se nakonec konal 

webinář.  

Účastnili se jej poslanci Evropského parlamentu Michaela Šojdrová, Alexandr Vondra a Marco 

Zullo a za občanské iniciativy zástupci Federace katolických rodinných svazů v Evropě 

(FAFCE), její předseda Vincenzo Bassi, Bénodicte Collin, Marie Oujezdská za Rodinný svaz ČR, 

Victor Petuya, předseda Evropské asociace rodičů (EPA) a Maria Regina Maroncelli Florio, 

prezidentka Evropské konfederace velkých rodin (ELFAC)  

 

Vincenzo Bassi, položil ve svém úvodním projevu otázku: „Dnešní diskuse se budou zabývat 

rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem rodičů a překážkami, kterým čelí. 

Především se ptejme: jaký prostor dáváme rodičům, aby se mohli stát rodiči v dnešní 

společnosti? “ 

 

Poslanci Evropského parlamentu vnesli do této debaty politickou perspektivu. 

Europoslankyně Michaela Šojdrová (Česká republika, EPP) zdůraznila potřebu uznat roli 

mateřství a rodičovství a roli rodičů vůči svým dětem s ohledem na zásadu subsidiarity: „Při 

řešení tématu dětí nesmí EU zapomínat na rodinu a rodiče a podporu rodičů jako takových. 

Politika EU nesmí oddělit dítě od jeho rodičů “. Role rodičů má zásadní význam a může 

poskytnout dlouhodobá řešení současné demografické nerovnováhy, uvedl europoslanec 

Alexandr Vondra (Česká republika, ECR): „Moderní demografické politiky musí odrážet 
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novou realitu. Musíme nabídnout mužům i ženám ty nejlepší možné příležitosti pro spojení 

pracovního a rodinného života. “ Jak však zdůraznil europoslanec poslanec Marco Zullo 

(Itálie, Renew), rodiny čelí při zakládání rodiny více překážkám než příležitostem: „Problémy 

s hledáním prvního zaměstnání a radikální změna životního stylu posunuly zakládání rodiny 

do vyššího věku. Nejistá práce a z ní plynoucí ekonomická nejistota nepřispívají mladým 

párům ani k nalezení domova. Rozhodnutí pro rodinu musí čelit všem těmto obtížím. “ 

 

Přítomní zástupci občanské společnosti se podělili o konkrétní zkušenosti rodin. Paní 

Bénédicte Colin, projektová manažerka FAFCE, se věnovala konkrétní situaci 

zaměstnaných matek na pracovišti, které často čelí různým formám diskriminace ve formě 

šikany matek: „Mateřství mění postavení ženy na pracovišti: může očekávat jiné pracovní 

zařazení, využití odbornosti a jiné ocenění. Tato negativní vnímání vytvářejí důvody pro 

diskriminaci. “ Victor Petuya, předseda Evropské asociace rodičů (EPA), hovořil o potřebě 

posílit otcovství jako klíčový faktor zdravého rodinného života. Marie Oujezdska, 

místopředsedkyně Rodinného svazu ČR (Česká republika), se zamýšlela na obsahem pojmu 

„rovné příležitosti“ a zdůraznila myšlenku, že nerovnosti mezi pohlavími jsou často 

zakořeněny v nerovném postavení rodičů: „měli bychom vynakládat úsilí nejen na uznání 

rovnosti mužů a žena, ale především bychom se měli snažit starat se o rovné postavení rodičů 

a umožnit jim pečovat v rozsahu, v jakém chtějí, a zároveň, aby jako pečovatelé byli i oceněni. 

Péče o rodinu není jen soukromou záležitostí, ale je minimálně stejně společensky nezbytná 

jako účast na trhu práce “. Paní Maria Regina Maroncelli Florio, prezidentka Evropské 

konfederace velkých rodin (ELFAC), zdůraznila konkrétní obtíže, kterým čelí velké rodiny, 

a potřebu „neměnit rodiny tak, aby odpovídaly pravidlům trhu práce, ale změnit pravidla trhu 

práce tak, aby vyhovovala rodinám“.  

Luigi Morgano, národní tajemník Italské federace předškolních zařízení, bývalý poslanec, 

uzavřel webinář výzvou adresovanou evropským institucím, aby v kontextu Konference o 

budoucnosti Evropy naslouchaly hlasu občanské společnosti, a tedy i hlasu rodin, které 

občanskou společnost tvoří.  
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Mezinárodní konference v Senátu Parlamentu ČR na téma: 

Jaké jsou překážky pro založení rodiny aneb jaké jsou příčiny toho, že se 

lidem nedaří realizovat svoje přání mít tolik dětí, kolik jich chtějí mít.  

Senát Parlamentu ČR 19.10. 2021 za podpory Hanns Seidel Stiftung   

 

Proč bylo zvoleno toto téma XX. ročníku mezinárodní konference o rodinné politice? 

Stárneme, protože se rodí málo dětí, a přitom platí, že kdyby lidé měli tolik dětí, kolik si jich 

přejí mít, byl by demografický problém v České republice vyřešen. A tento nedostatek se 

dotýká i Evropské unie. Paradoxně se úvahy o demografickém problému míjí se snahou 

oudržitelný rozvoj. 

 

Jaké výsledky přinesla konference: 

Současnou demografickou situaci v Evropě a ve světě označil poslanec rakouské Národní rady 

Norbert Sieber za křižovatku. V roce 2040 bude mít například Nigérie tolik obyvatel, co celá 

EU. Je proto potřeba vrátit do úvah o budoucnosti demografické hledisko a tím vrátit rodině tu 

vážnost, která jí patří. Rodina není překážkou karierního rozvoje, jak by se někdy mohlo zdát. 

Je nutné vytvářet PRO rodinné klima, ve kterém bude rození a výchova dětí samozřejmostí. 

Jana Paloncyová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí prezentovala výsledky 

výzkumu bezdětnosti u párů a samostatně žijících osob. Bezdětnost je způsobena vztahovými 

(68% respondentů deklarovalo nedostatečnou vybavenost partnerskými kompetencemi) a 

ekonomickými faktory (k nim patří finanční nepřipravenost a nedostatečné možnosti získat 

bydlení).  

Milada Kadlecová z Institutu regionálních informací konstatovala, že současný neuspokojivý 

trh s byty pro mladé rodiny, neúplné rodiny a seniory nezpůsobuje především nedostatečná 

bytová výstavba (za posledních 15 let se v průměru ročně postavilo 32 292 bytů), ale nárůst 

podílu bytů, které jsou obývány pouze jednou osobou, historicky výjimečnou dostupností 

hypoték a procesem suburbanizace. Pro ČR je navíc charakteristický extrémně vysoký podíl 

druhého bydlení (nadspotřeba bydlení). K tomu přispěla privatizace bytů po roce 1990. 700 

tisíc bytů je neobydleno. Stát může pomoci zdaněním bytů, přesunem pracovních příležitostí 

do upadajících měst a regionů, cílenou sociálně orientovanou podporou, přípravou nových 

stavebních zákonů, posílením role obcí ve výstavbě nájemních bytů (zejména pro ty, kteří mají 
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s bydlením problémy: mladé rodiny, senioři atd.), podporou nových forem výstavby bytů, 

podporou výzkumu bydlení a evidencí bytů. 

Karin Jurczyk z SRN představila pojem „politika času“, uplatňovaný (nejen) v německé 

rodinné politice od roku 2006. Je prokázáno, že nedostatek času zatěžuje rodiny více než 

nedostatek financí. Představila tzv. Optionszeitenmodell (volný časový model pracovního a 

soukromého života). Ten počítá s rozdělením produktivní životní etapy do více etap, než je 

dosud běžné. Model počítá nejen se zapojením na trhu práce, ale i s 9 lety, které je možno 

věnovat péči v rodině (dětem a seniorům) nebo dobrovolnictví, osobnímu dalšímu vzdělávání 

v délce 2 let a péči o sebe v délce 1 roku. Model tedy počítá jak s dobrovolnictvím, tak péčí, 

věnované nejen vlastní děti nebo rodičům seniorům. 

Markéta Schormová ze sekce zaměstnanosti a práce poradního orgánu Hospodářské komory 

ČR představila výsledky dotazování mezi zaměstnavateli průmyslových firem, členů sekce. Z 

výsledků vyplynulo, že se zaměstnavatelé obávají organizačních překážek, zvýšené 

administrativní zátěže a vyšších mzdových nákladů, často způsobených neznalostí osvobození 

od povinného odvodu na zdravotní pojištění do výše minimální mzdy u zaměstnanců 

pečujících o předškolní děti. Zaměstnavatelé by přivítali ze strany státu za poskytování 

zkrácených úvazků: snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění, zkrácení rodičovské 

dovolené, podporu flexibilizace péče o děti. Zaměstnavatelé nemají zájem o sdílené pracovní 

místo podle nové zákonné úpravy. 

Katarína Dubělčíková a Valérie Šmýrová z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě 

popsaly důvody pro primární prevenci rozpadu soužití rodičů a přiblížily programy této 

prevence. Rozpady manželství a nesezdaného soužití způsobují, že ročně přichází o soužití s 

oběma rodiči 33 000 dětí, což je téměř 30% nově narozených.  

Přitom fungující rodina je nejen přáním (snad) každého, kdo rodinu zakládá, ale je i v zájmu 

společnosti:  

1. narodí se v ní více dětí,  

2. je ekonomicky samostatnější=stojí stát méně peněz a  

3. vykazuje méně patologií.  

A co je nejpodstatnější – dobré vztahy nejsou náhoda a kompetence, které těmto vztahům 

pomáhají, lze prohlubovat. K tomu slouží programy primární prevence. Programy primární 

prevence poskytují centra pro rodinu v celé ČR. Tyto programy se významně podílí na tom, 

aby páry nepřicházely do poraden pozdě. Náplň programů primární prevence úzce 

koresponduje se závěry Zprávy o rodině 2020 uvedenými v kapitole Stabilita rodiny. 
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Vzdělávání našich členů 

 

V roce 2021 pokračovala realizace projektu Evropské příklady dobré praxe ve 

vzdělávání Rodinného svazu ČR účastí na následujících mobilitách: 

   

VZDĚLÁVÁNÍ V PARTNERSKÝCH KOMPETENCÍCH SE ZVLÁŠTNÍM 

ZŘETELEM NA STABILITU RODINNÉHO SOUŽITÍ A NA POSÍLENÍ PRIMÁRNÍ 

PREVENCE VZNIKU PATOLOGICKÝCH JEVŮ V RODINÁCH 

 

Občanská společnost nabízí v krizových situacích manželství manželské poradny, případně 

přímo rozvodového advokáta, církev zná tzv. odluku, kdy je možné samostatné bydlení 

manželů a život zvlášť na určitou dobu, než se věci vyjasní. 

 

My jsme přesvědčeni, že období od začínajících potíží v manželství po samotný rozvod, je 

často nevyužitý čas pro řešení partnerských problémů. 

 

Program Manželia v ťažkostiach je možné absolvovat v Rodinkovu na Slovensku. Nabízí 

párům řešit otázky svého manželského a rodinného života posilováním v partnerských 

dovednostech. Jedná se o program o dvou částech: 5 dní na jaře a 3(4) dny na podzim téhož 

roku, kdy na sebe manželé mají exkluzivní čas, mohou mluvit o svých bolestech, zklamáních, 

očekáváních. Podpůrný, mediační tým tvoří 2-3 zkušené manželské páry, psychoterapeut, 

psycholog a římskokatolický kněz. Díky kolegům v Rodinkově na Slovensku se naše dva páry 

zúčastnili tohoto programu se záměrem Rodinného svazu v tomto cíli projektu Erasmus+ 

zvýšit kompetentnost poskytovatelů programů členských center v oblasti partnerských a 

manželských vztahů. Díky získaným dovednostem a zkušenostem během mobilit 

realizovaných v rámci projektu Erazmus+ ve Slovenské republice bude možné program 

Manželia v ťažkostiach přenést do ČR a nabídnout pomoc českým manželským (partnerským) 

párům. 
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ZMÍRŇOVÁNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ DEMOGRAFICKÉHO STÁRNUTÍ 

SPOLEČNOSTI AKTIVIZACÍ SENIORŮ PRO JEJICH VĚTŠÍ ZAPOJENÍ DO 

OBČANSKY ANGAŽOVANÝCH ČINNOSTÍ A EFEKTIVNÍM UCHOPENÍM 

FENOMÉNU STÁRNUTÍ. 

Programy pro seniory patří dlouhodobě k nabídce členských center Rodinného svazu. Čím 

delší je tradice jednotlivých programů, tím lépe je možno vidět i nevyužitá místa v současné 

nabídce. 

V rámci vzdělávacího projektu jsme se proto zúčastnili kurzu pro práci se seniory. Dověděli 

jsme se mnoho nového. 

Za největší přínos považujeme způsob, jakým byl kurz veden: upozornil nás na to, že o stáří je 

potřeba především přemýšlet. Protože: 

1. Stáří má mnoho podob – neexistuje „starý člověk“, ale lidé v konkrétních životních 

situacích. 

2. Stáří je nový úsek života, se kterým si často nevíme rady. 

3. O stáří se hovoří často, méně se hovoří o stárnutí. A přitom dnešní situace seniorů je 

výsledkem nové podoby procesu stárnutí. Všichni jsme dostali pomyslných deset let „navíc“. 

Důsledkem toho mladí lidé déle studují, později zakládají rodiny, všichni jsou v určitém věku v 

lepší zdravotní kondici než jejich rodiče, později umírají… 

4. Je proto potřeba více hovořit o stárnutí a jeho projevech i možnostech. 

5. Senioři jsou lidé více generací, jejich potřeby se proto velmi lišší, ale vždy si přejí 

zachovat lidskou důstojnost. 

6. Vlastní obraz stáří ovlivňuje využití vlastního potenciálu. 

 

Zatím se nabídka programů pro seniory zaměřuje na konkrétní aktivity. Podle toho, co bylo 

řečeno, bude důležité, aby byly i takové programy, které budou zacíleny na stárnutí, 

tedy programy mezigenerační komunikace a prohlubování flexibilního uvažování o 

naplňování vlastního života. 
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Politická práce ve prospěch rodin 

RODINNNÝ SVAZ SE PODÍLEL NA VZNIKU PLATFORMY PRO VZTAHY A 
DEKLARACE , KTERÁ V RÁMCI PLATFORMY VZNIKLA 

   

 
 "Péčí o vztahy se dá předejít rozpadu rodiny" 
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Za situace, kdy je pozornost médií a politiků upřena především na zvládání ekonomických následků 

současné pandemie, chceme my, signatáři této deklarace, zdůraznit důležitost vztahů v rodině. 

Máme totiž intenzivní pocit, že na zásadní význam rodinných vztahů pro vývoj celé společnosti se v 

této době poněkud zapomíná. 

  

My, signatáři této deklarace: 

  

• Děkujeme rodinám a partnerům, kteří se v této těžké době semkli, podporují se a pečují o sebe 

navzájem. 

• Děkujeme rodičům, kteří dennodenně ukazují svým dětem, jak správně pečovat o rodinné vazby a 

zdravé vztahy v rodině. 

• Děkujeme organizacím, které i v komplikovaných podmínkách pomáhají rodinám a podporují je.  

• Děkujeme všem, kteří navzdory obtížím a vzájemným nedorozuměním své vztahy nevzdávají a 

bojují o jejich zachování.  

 

• Upozorňujeme na důležitost kvality dlouhodobých manželských a partnerských vztahů, protože 

právě ta formuje stabilní, zdravou rodinu a vytváří bezpečné prostředí pro výchovu dětí. 

• Upozorňujeme na to, že kvalitní rodinný systém stojí na třech základních pilířích: laskavém 

vztahu jedince k sobě samému, kvalitě partnerského vztahu a citlivém rodičovství.  

 • Upozorňujeme na to, že lásku můžeme rozvíjet pouze v dlouhodobých vztazích.   

• Upozorňujeme na to, že každé partnerství a manželství je jedinečné a neopakovatelné. 

• Upozorňujeme na to, že kvalitní vztah není v 21. století možné stavět na zažitých mýtech ani na 

zakořeněných či zidealizovaných stereotypech. 

• Upozorňujeme na to, že nedorozumění, hádky a krize jsou přirozenou součástí i kvalitních 

vztahů, a proto je nesmírně důležité umět odpouštět a nechat rány zahojit. 

• Upozorňujeme na to, že do vztahů je třeba investovat svou péči, odvahu, úsilí, odolnost, 

sebepoznání, emoční inteligenci a uznání. Zdravý vztah není samozřejmostí a nefunguje sám od 

sebe. 

• Upozorňujeme na to, že kvalita našich nejdůležitějších vztahů má přímý vliv na naši životní 

spokojenost, duševní a fyzické zdraví. 

• Upozorňujeme na to, že naše děti se učí zacházení se vztahy především od nás samotných a ve 

svém dalším životě často napodobují vzorce chování, které znají z domova. 

   

• Apelujeme na média a novináře, aby otevřeli debatu o důležitosti kvalitních vztahů a o tom, jaké 

schopnosti a dovednosti vedou ke spokojeným vztahům v 21. století.  

• Apelujeme na politiky, aby téma partnerských a rodinných vztahů zařadili mezi důležitá politická 

témata a aby podporovali finanční a odborné programy na podporu zdravých partnerských a 

rodinných vztahů a na prevenci jejich selhání. 

• Apelujeme na ministerstva, aby téma vztahů aktivně zohledňovala v rámci svých rezortů. Věříme, 

že investice do vztahů má obrovský celospolečenský význam. 

• Apelujeme na odborníky, aby svou činností přispěli k celospolečenskému posílení znalostí o 

zákonitostech a správném fungování vztahů.  

Buďme na sebe laskaví, buďme tolerantní a nesobečtí.  

Pojďme společně usilovat o živé a kvalitní vztahy a starat se o dobré zázemí pro naše děti.  

 

V Praze 5. května 2021 
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Dne 28.07.2021 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR odsouhlasila vládní 

návrh zákona o dětských skupinách, kterým se mění zákon č. 247/2014 

Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů. 

 

Pro hlasovalo 110 poslanců, nikdo nebyl proti. Vítáme toto rozhodnutí. 

Zachování dětských skupin (DS) u nás je (věříme) na dobré cestě. DS jsou vítanou variantou 

předškolní péče. Nabízejí více individuálního přístupu k dětem, pružnější pracovní dobu a 

možnost umístění se sourozenci. Proti rušení DS se postavilo na 270 komunálních politiků a 

přes 600 signatářů podepsalo petici proti jejich rušení.   

Desítkám tisíc rodičů pomáhají DS už šest let vyřešit nedostatek míst ve školkách a lépe 

slaďovat pečovatelské a profesní povinnosti. Novela zákona o přeměně dětských skupin na 

jesle souvisí s „utažením kohoutku“ unijních zdrojů. Vzniklé a fungující DS podpořily evropské 

fondy původně proto, aby po vyčerpání financí zůstaly a sloužily rodičům a dětem. Zřizovatelé 

byli vždy ubezpečováni, že finance na udržitelnost budou. 

Návrh, jehož schvalovací proces probíhá, jako Rodinný svaz ČR s nadějí očekáváme, má 

zachovat název, věk dětí, financování a zahrnuje i kompromis požadavku na vzdělávání jejích 

pracovníků. Pro děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky jsou DS dobrou 

variantou, které města a obce rády využívají.  

V ČR je asi tisícovka dětských skupin, které umožňují péči o děti v rozsahu nejméně 6 hodin 

denně. 

S čím jsme spokojeni:  

zůstává širší možnost volby nerodinné péče pro děti do začátku školní docházky 

ve stávajících zařízeních zůstanou „jejich“ oblíbené tety, učitelky jak je zvykem 

poskytovatelům a jejich zaměstnancům říkat  

Co považujeme za nedořešené a za co se budeme zasazovat: 

Rozšíření nabídky zkrácených úvazků, což je možné jen s podporou státu. Rozšíření nabídky 

zkrácených úvazků umožní, aby děti byly v nerodinné péči jen tak dlouhou dobu, jakou si 

rodiče opravdu přejí. V současné době se 40% matek předškolních vyjádřilo, že pracují více, 

něž by chtěly. 

Chceme se zasazovat za takové standardy péče, které umožní: 

• dvě pečující osoby ve skupině s dětmi ve věku do jednoho roku 

• snížit požadovanou minimální denní délku pobytu na čtyři hodiny ze stávajících pěti 

hodin. 
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DALŠÍCH SEDM OBCÍ ŽIJE PRO RODINY  
AUDITEM FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY 

Rodinný svaz ČR dlouhodobě podporuje komunální rodinnou politiku. V Jihomoravském kraji 

s podílí na realizaci auditu Familyfreindlycommunity  (obec přátelská rodině). Audit 

podporuje v obci zájem občanů o místní komunitu a pomáhá jim odhalit možnosti a potřeby. 

 

 

Dne 26. října 2021 se do seznamu měst familyfriendlycommunity zapsalo dalších sedm obcí, 

měst a městských částí Jihomoravského kraje. Cílem auditu je podpořit v obcích prorodinné 

klima, aby tak byly místem dobrým místem pro život rodin i seniorů. Základní certifikát 

obdržela městská část Brno-Černovice, městská část Brno-Žabovřesky, obec Morkůvky, 

městys Pozořice, městys Šatov, město Újezd u Brna a město Vyškov. 
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Společně s dalšími střešními prorodinnými organizacemi jsme zaslali náš 

hlavní požadavek vítězům voleb do Poslanecké sněmovny 
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Našemu požadavku bylo vyhověno a do koaliční smlouvy se dostalo mnoho z našich priorit:  
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Poděkování 

 

Rodinný svaz ČR si je vědom toho, že základem je spolupráce, sdílení a naslouchání. Děkujeme 

všem členům, kteří se s námi podílí na šíření poslání, kterým je vytváření prorodinného 

klimatu. Vaše dlouholetá, systematická a preventivní práce, kterou s rodinami absolvujete je 

v ČR ojedinělá! 
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Hospodaření Rodinného svazu ČR 
 

Výnosy: 
Příjmy od klientů         80 600 
Erasmus +                  376 890 
Členské příspěvky        50 500 
Kurzové zisky            7 241 
Výnosy celkem       515 231 
 

Náklady  

HOSPODAŘENÍ RODINNÉHO SVAZU ČR 

Výnosy (v tis. Kč)     

Příjmy od klientů 81 

Erasmus + 377 

Dary   

Tržby z prodeje materiálu   

Úroky, kurzové zisky  7 

Členské příspěvky 50 

Jiné   

Výnosy celkem:   515 

   

Náklady (v tis. Kč)     

Materiál celkem:   

z toho: Drobný hmotný majetek   

  

Drobný nehmotný majetek   

Materiál   

Potraviny   

Kancelářské potřeby   

Knihy, tiskoviny   

Služby celkem   436 

z toho: Poštovné   

  

Telefony, internet   

Právní a ekonomické služby 9 

Kopírování, tisk, grafické služby 2 

Ubytování, stravné 247 

Nájemné  
Ostatní služby, úklid 178 

Přednášky, realizace kurzů   

Školení a kurzy   

Nadaňové služby   

Mzdové náklady 77 

z toho: Hrubé mzdy HPP   

  

Hrubé mzdy DPČ   

Hrubé mzdy DPP 77 
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Odvody SP - zam.   

Odvody ZP - zam.   

Sociální poj. (náhrada za nemoc)   

Odvody soc. - DPČ   

Odvody zdr. - DPČ   

Ostatní náklady 39 

z toho: Energie   

  

Opravy   

Cestovné   

Reprezentace   

Bankovní poplatky 3 

Pojištění zaměstnanců   

Poskytnuté členské příspěvky   

Jiné 36 

Náklady celkem: 552 

    

Hospodářský výsledek (v 
tis. Kč):   -37 

       436 000 
Právní a ekonomické služby          9 000 
Kopírování, tisk, grafické služby        2 000 
Pobytové a cestovní náklady Erasmus+       247 000 
Ostatní služby, úklid        178 000 
Mzdové náklady   
Hrubé mzdy DPP          77 000 
Ostatní náklady 
Bankovní poplatky           3 000 
Jiné, kurzová ztráta           36 000 
 
Náklady celkem          552 000 
 

 


