Zápis
z Pracovní skupiny pro tvorbu Strategického plánu rodinné politiky
Libereckého kraje
24. 10. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

1) Strategický plán rodinné politiky LK
- Ing. K. Hájková, tajemnice pracovní skupiny, členům pracovní skupiny představila
výsledky průzkumů k RP (průzkum zaměřen na rodiny s dětmi v LK, průzkum zaměřený
na slaďování rodinného a pracovního života). Členové pracovní skupiny obdrželi tyto
materiály spolu s pozvánkou na pracovní skupinu.
- Pracovní skupina diskutovala o předložených cílech rodinné politiky, které by podle nich
měly být více konkrétní. Vzhledem k multioborovém charakteru RP se jeví více
prakticky, když budou konkretizována jednotlivá opatření, která budou přiřazena
k daným cílům. U opatření budou dále definovány indikátory, které umožní měřitelnost
a ověření, zda dochází k naplňování stanovených cílů.
- Pro potřeby Strategického plánu RP LK byla rodina definována takto: Rodina je
základní jednotkou společnosti, která se tradičně skládá ze dvou rodičů, případně jiné
pečující osoby, a dítěte. Za rodinu lze považovat také jakoukoliv variaci těchto jednotek.
Za dítě je v souladu s Úmluvou o právech dítěte považována osoba nezletilá (0-18 let).
- Zástupci jednotlivých odborů se vyjádřili k vytipovaným prorodinným oblastem, které
jim byly zaslány. Poté jim byla představena SWOT analýza prorodinných opatření v LK,
která byla zpracována na Poradním sboru pro sociálně-právní ochranu dětí. Členové
pracovní skupiny diskutovali nad jednotlivými body a informovali o tom, zda zmíněné
oblasti spadají do jejich kompetence.
2) Prvotní návrh aktivit RP
- Mgr. Brebtová představila návrh opatření za Odbor sociálních věcí. Ty budou dále
rozpracovány, dojde k jejich přiřazení ke konkrétnímu cíli, bude stanovena odborová
odpovědnost za aktivitu a indikátory, které zajistí měřitelnost.
- Pracovní skupina také řešila potřebu informovat veřejnost a obce o tom, co se pro rodiny
v Libereckém kraji koná.
- Členové pracovní skupiny souhlasili s konáním individuálních schůzek se zástupci
odboru sociálních věcí, na kterých budou stanoveny první verze prorodinných opatření.
Ohledně termínu schůzek je bude kontaktovat Ing. Hájková.
- Schůzky by měly proběhnout co nejdříve (v průběhu listopadu). V prosinci 2017 by se
měla sejít celá pracovní skupina.
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