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Kam došla česká rodina?!  
 
Rodina – její rozvoj a vývoj za uplynulých sto let v České republice – bude středobodem sympozionu, 
který pořádá Síť pro rodinu 22. 11. 2018 od 9:00 do 15:00 v Praze na Úřadu vlády ČR (nábřeží Edvarda 
Beneše 4).  
 
„Rodina je základem společnosti a zaslouží si pozornost, a to i v časech, kdy je česká společnost rozjitřena 

krizí politické sféry. Chceme se zastavit nad hodnotou rodiny pro každého z nás, nad její důležitostí 

v proměnách času i v proměnách podoby rodiny,“ vysvětluje záměr sympozionu Rut Kolínská, prezidentka 

Sítě pro rodinu a dodává: „hlásíme se k odkazu psychologa Zdeňka Matějčka, který řekl, že rodina by měla 

zůstat 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.“ 

Program sympozionu je rozdělen do tří základních pilířů, kterým se Síť pro rodinu věnuje, a sice posilováním 

hodnoty rodiny v mateřských centrech, ve společnosti a ve firmách. Podrobnosti – viz níže.  

V bloku věnovaném posilování hodnoty rodiny ve firmě budou předány certifikáty firmám, které úspěšně 

prošly auditem Společnost přátelská rodině. Ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí 

Českého statistického úřadu a člen poroty Dalibor Holý ocenil přínos udělování certifikátů slovy: 

„Potřebujeme firmy, které nemyslí jen na krátkodobý zisk, ale také na rozvoj celé společnosti. Zkrátka 

potřebujeme novou firemní kulturu, kterou certifikát Společnost přátelská rodině propaguje a oceňuje.“  

 

 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.  
 

 

Společnost přátelská rodině 

Soutěž Společnost přátelská rodině rozvíjí kampaň Sítě pro rodinu (dříve Síť mateřských center) 

vyhlášenou v roce 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí 

a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na 

rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby. Více: www. familyfriendly.cz 
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KAM DOŠLA ČESKÁ RODINA?!  

sympozion  
pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva Martiny Štěpánkové,  

Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu 

22. 11. 2018, 9:00 – 15:00  

v Praze na Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4 

 

 
Předběžný program 

 
9:00 – 9:30 prezence a síťování 

  

    9:30 – 9:45 Úvodní slova: Martina Štěpánková, zmocněnkyně pro lidská práva 

                       a Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí 

  9:45 – 10:15 Rodina v centru: Přínos mateřských center v oblasti prevence rizikových jevů 

v rodině a ve společnosti – výsledky dotazníkového šetření 

10:15 – 10:30 Rodina ve společnosti: prezentace novinek a plánů na MPSV –  

                       Linda Sokačová, zastupující ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, 

vedoucí oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování  

  

10:30 – 11:00 síťování při kávě a čaji 

 

11:00 – 12:15 Rodina ve firmě – udělování certifikátů Společnost přátelská rodině 

                          Co ví statistika o rodinách – Dalibor Holý, Český statistický úřad 

 

12:15 – 13:00 síťování při občerstvení 

 

13:00 – 14:45 Posilování hodnoty rodiny – z pohledu odborníků:  

Česká rodina na počátku 21. století. Změny a kontinuity v posledních sto 

letech – Jana Klímová Chaloupková, Sociologický ústav Akademie věd 

Ideál versus prototyp – Petr Hroch, Poradna pro rodinu Olomouc 

14:45 – 15:00 Shrnutí a závěr 


