Iniciatíva „Lokálne združenia
pre rodinu” v skratke

Viac informácií
o lokálnych združeniach (v nemeckom jazyku):

www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de

✔ Veľký dosah

Viac informácií

Iniciatíva bola vytvorená v roku 2004 nemeckým Spolkovým

o lokálnych združeniach (v slovenskom jazyku):

ministerstvom pre rodinu, seniorov, ženy a mládež. Do dneš-

Zborník „Zosúlaďovanie pracovného a rodinného

ného dňa vzniklo po celom Nemecku 620 takýchto lokálnych

života ako nástroj na zvýšenie miery zamestnanosti

združení – vo veľkomestách ako aj v obciach.

osôb s rodinnými povinnosťami“, vydaný v r. 2017

Iniciatíva Spolkového ministerstva pre rodinu, seniorov,
ženy a mládež Nemeckej spolkovej republiky

Lokálne združenia pre rodinu

zastúpením Friedrich Ebert Stiftung v SR.

✔ Partnerská spolupráca
Aktéri z verejnej, hospodárskej, politickej a občianskospolo-

Objednávky bezplatného zborníka sú možné

čenskej sféry úzko spolupracujú na tom, aby mali občania na

pod e-mailovou adresou:

fes@fes.sk

lokálnej úrovni lepšie možnosti zosúladiť svoje pracovné

Príklady dobrej praxe z Nemecka:

Ako zlepšiť životné a pracovné
podmienky rodín aj vo Vašej lokalite

a rodinné povinnosti. Každý z aktérov sa angažuje dobrovoľne
a v rámci svojich možností obohacuje prácu združenia svojimi
špecifickými znalosťami.

✔ Dobré výsledky
Hlavným cieľom združení je zlepšenie kvality života pre rodiny
s deťmi – zároveň sa taktiež zvyšuje atraktivita lokality ako

Informačný materiál k téme zosúlaďovania práce a rodiny
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takej. Činnosť združení preukázateľne pozitívne vplýva na
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Prehľad a štatistiky

Ústretovosť k rodine
ako motor udržateľnej
komunálnej politiky
• Čo odbremeňuje rodičov s pracovnými povinnosťami?
• Ako sa im dá pomôcť pri zosúlaďovaní práce a rodiny?

v celom Nemecku funguje

620

lokálnych
združení

• Čím vieme prispieť k zvýšeniu kvality života v našej lokalite?

Ako na to?
Neexistuje univerzálny recept,
rozhodujú potreby ľudí.

Príklady aktivít z Nemecka:
• rozširovanie siete priestorovo a cenovo dostupných
predškolských zariadení lokálnymi zamestnávateľmi

• cielená podpora osamelých rodičov a rodín s nízkymi

Odpovede na tieto otázky
sa najjednoduchšie nájdu práve
na komunálnej úrovni:

príjmami poradenskou činnosťou

• rozvoj medzigeneračných projektov, napr. opatrovanie
detí seniormi v dôchodkovom veku

• program náhradných „krstných rodičov“ pre deti

Komunálna
politika

aktívne a dlhodobo
anganžuje v rámci
lokálnych združení

• 7 900 malých,
stredných aj veľkých
podnikov sa spolupodieľa
na práci združení

• 35 300 ďalších
organizácií, inštitútov
a zariadení podporuje
prácu združení

politika

• 23% združení sú vo
svojej práci podporované
univerzitami, vyššími odbornými
školami, vyskumnými centrami
a inými vedeckými ústavmi

• dobrovoľnícky projekt pomoci školopovinným deťom
s domácimi úlohami

Krajská
• 18 900 ľudí sa

zo sociálne slabých rodín

• organizovanie verejných podujatí s cieľom zvýšiť
povedomie o ústretovosti k rodinám, napr. každoročný

Štátna

„Deň rodiny“

politika

• plánovanie rozvoja mesta ústretového k rodine
možnosti zlepšiť
životné podmienky
pre rodiny

• 32% združení sú
vo svojej práci podporované
nemocnicami a klinikami

• organizovanie pravidelných stretnutí zaangažovaných
partnerov, hlavne aktérov z hospodárskej sféry,
zamestnávateľov, škôl atď. a spoločné hľadanie
prínosných riešení

• 72% združení sú vo svojej
práci podporované školami a
zariadeniami pre starostlivosť
o deti

• 98% združení sú vo svojej
práci podporované mestskými,
obecnými alebo okresnými
zastupiteľstvami

nízke

vysoké

Samospráva
je teda hybnou silou všetkých aktivít, ktoré sa na lokálnej
úrovni realizujú a vytvárajú prostredie ústretové k rodine.

• zintenzívnenie práce s verejnosťou, napríklad
prostredníctvom informačných materiálov pre rodiny
a deti v danej lokalite

