Praha, 17. září 2021

Ministryně Jana Maláčová ocenila obce přátelské rodině
a seniorům
Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělilo mezi vítěze soutěže „Obec přátelská
rodině a seniorům 2021“ více než 17 milionů korun. Slavnostní vyhlášení proběhlo
v pražském Lichtenštejnském paláci ve čtvrtek 16. září 2021. Finanční odměnu využijí
vítězové na projekty zaměřené na rodiny a seniory žijící v obcích.
Dotace je určena na podporu pro-rodinných a pro-seniorských aktivit. Mezi tyto aktivity patří
například vzdělávání veřejnosti, poradenství, organizace seminářů, kulturní a volnočasové
akce a také vytváření míst přátelských rodině a seniorům. „Jde o velmi různorodé projekty,
které podporují mezigenerační život v obcích, konkrétně to jsou například seniorská
kontaktní místa, divadelní představení, vzdělávací projekty nebo třeba senior taxi. Ukazuje
se, že soutěž je skvělým způsobem, jak tyto aktivity podpořit,“ uvedla ministryně práce a
sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)
Finanční odměna ve výši 8 001 180 Kč je určena na podporu 15 obcí, městysů, měst,
městských částí a obvodů z I. dotační oblasti Obec přátelská rodině, která byla letos
vyhlášena již třináctým rokem. Organizátorem soutěže je Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, Rodinný svaz ČR, Síť pro rodinu, Svaz měst a obcí ČR a
Sdružení místních samospráv ČR.
Dalších 9 193 252 Kč si rozdělí rovněž 15 obcí, prostředky půjdou z II. dotační oblasti Obec
přátelská seniorům. Tuto soutěž vyhlásilo MPSV ve spolupráci s Radou vlády pro seniory
a stárnutí populace a Sdružením místních samospráv ČR vyhlásilo již popáté.
Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 90 obcí. Obce soutěží na základě podané
žádosti v 5 velikostních kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. Soutěže se mohou
účastnit všechny obce, městyse, statutární města, města, městské části a obvody z celé
České republiky.
Slavnostní atmosféru vyhlášení umocnila účast zástupců vyhlašujících a spolupracujících
organizací soutěže, mezi nimiž byl za Stálou komisi pro rodinu, rovné příležitosti a
národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poslanec Aleš Juchelka, za
Sdružení místních samospráv ČR Radek Brázda, za Síť pro rodinu Rut Kolínská, za
Rodinný svaz ČR Ivana Horáková, za Svaz měst a obcí ČR Pavla Štrobachová a za Radu
vlády pro seniory a stárnutí populace Jan Lorman. Čestným hostem byla poslankyně PSP
ČR Alena Gajdůšková.

Praha, 17. září 2021

Obce oceněné v soutěži Obec přátelská rodině za rok 2021:
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Josefov
Bousín
Police
Křemže
Nové Hrady
Hodkovice nad Mohelkou
Moravská Třebová
Lanškroun
Slavičín
Svitavy
Městská část Praha 18
Havlíčkův Brod
Vsetín
Městská část Brno-střed
Statutární město Ostrava – městský obvod Ostrava-Jih

Obce oceněné v soutěži Obec přátelská seniorům za rok 2021:
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Josefov
Zákolany
Dub
Zbraslav
Kateřinice
Křemže
Trhové Sviny
Lanškroun
Příbor
Rožnov pod Radhoštěm
Hodonín
Česká Třebová
Přerov
Městská část Brno-střed
Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Tiskové oddělení MPSV

