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Má v dnešní době smysl posilovat hodnotu rodiny? 

 

Sympozionem s názvem „Posilujeme hodnotu rodiny“ zakončila 24. listopadu 2017 Síť pro rodinu 

letošní kampaň s lehce provokativním názvem „Rodina nemusí jít do prčic.“ Akce, která se 

uskutečnila v Praze v Lichtenštejnském paláci pod záštitou Martiny Štěpánkové, náměstkyně 

ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, se zaměřila na hodnotu rodiny jako na 

prioritu v české společnosti, ve firmách i mateřských centrech, kterých Síť pro rodinu sdružuje téměř 

300 ve všech krajích České republiky. Síť pro rodinu tak důstojně oslavila 25 let od otevření prvního 

mateřského centra v ČR a 15. výročí založení Sítě pro rodinu.  

 „Chci ocenit aktivity Sítě pro rodinu. Není jednoduché aktivně podporovat rodinu a někam toto téma 

posouvat. Jste v této oblasti významným hráčem a za to vám děkujeme,“ uvedl v úvodu setkání David 

Beňák, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Ten také hovořil o mnoha 

současných výzvách, počínaje postavením pečujících osob, bouráním stereotypů v oblasti slaďování 

pracovního a rodinného života, větším zapojení mužů do výchovy dětí a mnoha dalších.  

Sympozion upozornil na důležitost rodiny pro každého jedince i pro celou společnost, a to navzdory tomu, 

jak se současná rodina proměňuje a rozpadá. Statistiky ukazují, že rozvodem v Česku končí téměř polovina 

manželství (47,8%). V průměru manželství vydrží 13 let. Úvod setkání proto patřil diskusi o podobě 

současné rodiny a nabídl kromě příkladů tradičních modelů rodiny – máma, táta, děti – i emotivní příběh 

matky tří dětí, která odešla od manžela z důvodu domácího násilí, pěstounské rodiny, která se stará             

o nejmenší děti, otce, který změnil svůj život kvůli střídavé péči o své tři děti, nebo muže, který žije 

v registrovaném partnerství. „Role jednotlivých členů rodiny se proměňuje, ale přesto by měla zůstat podle 

slov profesora Zdeňka Matějčka společenstvím, kde se sdílí čas, prostor, úzkost i naděje, kde se soužitím 

všichni učí pro život, kde všichni dávají i přijímají, kde formují svou osobnost a mají možnost zrát k moudrosti 

a kde podstatnou složkou všeho je vzájemně sdílená a působená radost. Vytvářet takové společenství není 

snadné, přesto nechceme rezignovat,“ říká Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu.  

Z Německa přijela na sympozion i Alena Wagnerová, která před pětadvaceti lety iniciovala spolu s Rut 

Kolínskou vznik mateřských center v České republice. „Mateřská centra představují velký dar pro českou 

občanskou společnost. Jejich prostřednictvím je možné pro blaho rodiny mnoho udělat,“ uvedla Alena 

Wagnerová na adresu Sítě pro rodinu. 

Sympozion byl tematicky rozdělen do tří hlavních bloků, které korespondovaly s  posláním Sítě pro rodinu  – 

posilovat hodnotu rodiny ve společnosti, v centru i ve firmě.  Nabídl celou řadu zajímavých vystoupení, 

postřehů, inspirativních příkladů a dat, založených na průzkumech. Profesorka Lenka Šulová hovořila 

o proměně rodiny jako o klíčovém fenoménu našeho života, mimo jiné o tom, co současnou rodinu 

charakterizuje – absence očekávání trvalosti vztahu, nízká stabilita rodiny, odklad uzavření prvního 

manželství či odsouvání rodičovství na později (v průměru mají ženy děti ve věku 30 let). Daniel Topinka 

prezentoval výsledky průzkumu Nadace Sirius a společnosti SocioFactor, kdy upozornil na potenciál, který 

v sobě skrývá práce s komunitou jakožto s důležitým prvkem v rámci prevence. Ředitelka odboru rodinné 

politiky a politiky stárnutí MPSV Jana Maláčová shrnula na třicet aktuálních opatření ministerstva v rámci 

prorodinné politiky.  

Řadu konkrétních příkladů na regionální úrovni přineslo vystoupení Věry Švarcové, vedoucí odboru 

sociálních věcí z Krajského úřadu Vysočina, která zdůraznila, že kraj vnímá rodinnou a seniorskou 

politiku jako jedno provázané téma.  



 

 

 

O přínosu mateřských center, zejména svépomocných skupin jako nástroje primární prevence, promluvila 

Rut Kolínská. Její slova ilustrovaly představitelky mateřských center z Hošťky, Hejnic, Křemže 

a Žamberka. V prezentacích představily širokou pestrost a různorodost činnosti mateřských center, která 

vždy vychází z místních podmínek a potřeb. Zazněl i jeden z mnoha příkladů aktuálních témat, na která 

reagují mateřská centra, a sice projekt Rodina Offline. Ten se z Libereckého kraje rozšířil do celé republiky 

a klade důraz na smysluplné používání moderních technologií dětmi.   

O trendech na pracovním trhu hovořil Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, který označil za 

tristní malou návratnosti žen po mateřské dovolené zpět do pracovního procesu (pod 50 %) a upozornil na 

výraznou absenci částečných úvazků ve firmách v České republice, na druhou stranu pozitivně hodnotil 

trend, týkající se rozšíření flexibility zaměstnanců a jejich možností pracovat z domu. Na sympozionu se dále 

prezentovala společnost Rossmann, která je partnerem projektu Sítě pro rodinu pod názvem Spolu pro 

mateřská centra, dále hlavní partner sympozionu, společnost ExxonMobil a také tři firmy oceněné jako 

letošní „Společnost přátelská rodině“ – Nutricia, Tchibo a T-Mobile. 

„Děkuji všem, kdo věnujete pozornost tématu rodiny. V dnešní nejisté době je v zájmu celé společnosti, 

abychom spojili síly – státní správa a samospráva, kraje, neziskové organizace, komerční sektor, odborníci, 

akademická obec – a vnímali hodnotu rodiny jako prioritu pro naši budoucnost,“ zakončila sympozion Rut 

Kolínská. 

 

Kontakt: Rut Kolínská, 603 271 561, rut.kolinska@sitprorodinu.cz  

 

 
Síť pro rodinu, z.s. spolu s mateřskými centry už čtvrt století posiluje hodnotu rodiny ve společnosti, 
v mateřských centrech i ve firmách.  Síť aktuálně sdružuje téměř 300 mateřských center. Činnost mateřských 
center sdružených v Síti pro rodinu zasahuje odhadem 56 600 rodin přímo a činnost Sítě pro rodinu přináší 
užitek potažmo všem rodinám.    
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