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Praha, 26. května 2015

Titul Obec přátelská rodině za rok 2014 náleží
osmi obcím a městům
Již sedmým rokem soutěžily obce, města i městské části z celé České republiky o titul
Obec přátelská rodině a finanční dotaci na aktivity, které podpoří rodiny. Ocenění
a šeky s peněžní dotací předala vítězům ministryně práce a sociálních věcí Michaela
Marksová.
„Podpora rodin je jednou z mých priorit. Jsem ráda, že se každý rok rozšiřují počty starostů
a zastupitelů, kteří při práci pro obec myslí také na zlepšení života rodin,“ uvedla ministryně
Marksová.
Letošního ročníku soutěže se účastnilo 16 obcí, které byly rozděleny podle počtu obyvatel
do pěti kategorií.
Vítězi za rok 2014 jsou:









Ledčice
Věžnice
Městys Lysice
Kouřim
Třebíč
Jablonec nad Nisou
Olomouc
Děčín

Mezi vítězné obce bude rozděleno šest milionů korun ve formě neinvestičních dotací.
Částka bude rozdělena na základě dotační žádosti a podle velikostních kategorií.
Z pohledu rodinné politiky patří obce k nejdůležitějším aktérům, neboť až na úrovni obcí je
možné poznat důkladně potřeby rodin. Místní představitelé mají přehled o specifických
místních podmínkách a disponují širokou škálou kompetencí, které jim umožňují realizovat
řadu prorodinných opatření. Opatření by přitom měla klást důraz na vícegenerační pojetí
rodiny a zahrnovat tak nejen potřeby dětí a rodičů, ale také prarodičů.
Vítězové předchozích ročníků peníze využili například na podporu příměstských
prázdninových táborů, dovybavení dětských hřišť, zajištění seminářů o rodičovství
a výchově dětí, založení dětských koutků, organizovaní akcí podporujících mezigenerační
solidaritu apod.
Soutěž vyhlásilo MPSV a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí
mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. Seznam letošních vítězů a více informací
o soutěži najdete na webových stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/14475.
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