1. 11. 2021 v Č. Budějovicích
TISKOVÁ ZPRÁVA
Již čtvrtý ročník konference (K)rok rodiny má upozornit na důležitost rodiny i její
proměny v dnešní době
Konference pro širokou veřejnost s názvem (K)rok rodiny se uskuteční ve čtvrtek
18. listopadu 2021 v Sále zastupitelstva Jihočeského kraje (U Zimního stadionu
1952/2) a spolupořádá ji nezisková organizace Síť pro rodinu, z.s., Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR a Jihočeský kraj. Tématem konference je v letošním roce
„Rodina a mezilidské vztahy“ a těšit se můžete na příspěvky z oblasti partnerského
a mezigeneračního soužití, či vlivu moderních technologií, sociálních sítí a internetu
na vztahy v rodině. Otevřena bude ale také například problematika domácího násilí.
Konference se můžete účastnit také on-line. Mediálním partnerem je Český rozhlas
České Budějovice.
„Prostřednictvím konference, kterou pořádáme pro veřejnost zdarma, bychom rádi
upozornili na proměny rodiny v současné době i s ohledem na pandemii koronaviru,
vyzdvihli důležitost mezigeneračního soužití, rodinných vazeb a představili některé trendy
v současné práci s rodinou v oblasti sociálních služeb a služeb pro rodiny,“ uvádí Petra
Podzimková, organizátorka akce a krajská poradkyně pro rodinnou politiku MPSV ČR.
Další organizátorka, Alena Bártíková, krajská koordinátorka projektu Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR k tomu dodává: „Rodinu je potřeba vnímat z širšího
hlediska. Patří do ní rodiče, děti, ale i prarodiče a další rodinní příslušníci. Základem jsou
blízké citové vazby se všemi členy rodiny, které mají vliv na kvalitu života všech, jsou
zdrojem opory, stability a jistoty a podporují mezigenerační solidaritu. Mnohdy jsou tyto
vztahy zejména pro starší či jinak izolované osoby i jedinou formou sociálního
začleňování.“
Konference bude rozdělena do tří bloků, z nichž první blok je věnován seniorům a
mezigeneračnímu dialogu, druhý pak partnerství, manželství a rodičovství i s otevřením
tématu domácího násilí a třetí se zaměřuje na mezilidské vztahy a problémy v současné
době, možnosti řešení konfliktů v rodině a vlivem moderních technologií (internetu a
sociálních sítí) na vztahy mezi jejími členy. V každém bloku vystoupí několik (především
jihočeských) odborníků. Příspěvky přednášejících budou dlouhé cca 30 minut a na konci
každého bloku je plánována diskuze, v níž se účastníci konference mohou odborníků ptát
na to, co je zajímá či co je zaujalo. O přestávkách se mohou návštěvníci těšit na drobné
občerstvení.
Akci zaštítila ministryně práce a sociálních věcí, paní Jana Maláčová, náměstkyně
hejtmana pro školství a sociální věci Jihočeského kraje, Lucie Kozlová a Rada města

České Budějovice. Mediální partnerství převzal Český rozhlas České Budějovice.
Patronkou konference je již počtvrté paní Dana Špilauer Verzichová, herečka Jihočeského
divadla, která sama tradiční rodinu ctí a s manželem vychovává dvě děti.
Podrobný program konference je k nalezení mimo jiné také na sociální síti Facebook –
veřejná událost Konference otevřená veřejnosti „(K)rok rodiny“ či v kulturních přehledech.
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