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V Praze, dne 9. března 2023

Vážená paní radní, vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych Vám jménem Unie center pro rodinu a komunitu pogratulovala ke zvolení do nových

pozic!

Unie center pro rodinu a komunitu sdružující cca 20 rodinných center v Praze (a další v celé republice) se

těší na spolupráci s Vámi na poli pražské rodinné politiky. Jsme připraveni být aktivní a napomáhat rozvoji

služeb pro rodiny tak, jak si to zaslouží. Rodinná centra jsou jedním z klíčových aktérů rodinné politiky,

máme zkušenosti v práci s rodinami, zejména na úrovni prevence, ale také potřebná data získaná z nedávno

uskutečněného výzkumu potřeb prorodinných organizací působících v Praze.

V oblasti rodinné politiky v hlavním městě vnímáme značný deficit směrem do minulosti a současný stav

považujeme za znepokojující.

Zejména díky naší iniciativě a s naším přispěním schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 250 ze

dne 15. 2. 2021 materiál Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021 - 2022.

Podle důvodové zprávy k tomuto materiálu měla být opatření realizována v horizontu 18 měsíců, tj. do

června 2022. Od července 2022 měla být prorodinná politika realizována podle střednědobého plánu na

léta 2022 - 2026, vytvořeného v mezidobí.

V současné době je situace taková, že práce na koncepci rodinné politiky na další období prakticky

neprobíhají. Platforma rodinné politiky byla svolána naposledy v září 2022, Komise rodinné politiky

předpokládaná schváleným strategickým dokumentem dle našich informací vůbec nevznikla.

To vše v době, kdy prorodinné organizace mají za sebou dvouleté, velmi náročné období spojené s Covid-19,

kdy samy fungovaly v obtížných podmínkách a zároveň musely ve zvýšené míře poskytovat podporu

rodinám zasaženým krizí. To vše v době, kdy se na ty samé organizace valí další úkoly a výzvy spojené s

příchodem ukrajinských rodin zasažených válkou a s energetickou krizí. Jsme přesvědčeni, že nás i do

budoucna čeká na poli rodinné politiky velké množství práce.



Velmi bychom ocenili, kdyby se magistrát aktivně chopil své koordinační a motivační úlohy ve vztahu k

městským částem i k jednotlivým aktérům prorodinné politiky. Jsme připraveni být nápomocni v nejvyšší

možné míře.

Chceme věřit, že v novém volebním období bude prorodinné politice hlavního města Prahy věnována

náležitá pozornost.

Vážená paní radní, vážený pane předsedo,

chtěli bychom Vás tímto také požádat o osobní setkání v co nejbližším možném termínu.

S pozdravem

Mgr. Edita Janečková

radní Unie center pro rodinu a komunitu


