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MPSV vyhlašuje osmý ročník soutěže
Obec přátelská rodině
Získat více obcí, které budou dlouhodobě podporovat rodiny a zlepšovat podmínky
pro jejich život. To je cílem soutěže, kterou již poosmé vyhlašuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí, 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.
Mezi vítěze bude rozděleno 6 milionů korun, které využijí ve prospěch rodin ve svém
regionu. Soutěž vznikla jako nástroj sloužící k motivaci obcí k rozvoji prorodinných aktivit.
Soutěže se i v letošním roce mohou zúčastnit všechna města, obce, statutární města
a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky, které budou
rozděleny do pěti kategorií podle počtu obyvatel. Přihlášky do soutěže je možné zasílat
do 31. března 2016.
Cílem soutěže je ocenit ty obce, jejichž představitelé prokazatelně projeví snahu zlepšit
stávající opatření na podporu rodiny, tedy zjišťují potřeby místních rodin a usilují
o zavedení koncepčních a dlouhodobých opatření na podporu rodiny.
Oproti předchozímu ročníku soutěže došlo k několika změnám. V tomto ročníku soutěže
nepředkládají obce, města nebo městské části (dále jen obce) souhrn již realizovaných
opatření, ale návrh aktivit do budoucna. Mohou tedy uspět i obce, které sice ještě
v rodinné politice nejsou příliš aktivní, ale mají snahu a odhodlání nastartovat podporu
rodin v obci, která bude vycházet z relevantních informací o potřebách rodin a bude na
tyto potřeby reagovat. Plán rozvoje rodinné politiky schválený zastupitelstvem obce může
obec předložit jako bonusový materiál. Obce také mohou získat dalších bonusové body
za doložení zapojení širší veřejnosti do diskuze k tématům prorodinné politiky v obci a
zapojení obyvatel do veřejného života v obci. Může se jednat například o ankety nebo
průzkumy veřejného mínění v souvislosti s vyjádřením názorů a postojů všech skupin
obyvatel.
Více informací o soutěži včetně přihlašovacího formuláře, metodiky, soutěžních
podmínek najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
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