Podpora rodín: Zosúladenie rodinného a pracovného života
Bratislavský samosprávny kraj podporuje rodiny v rámci aktivít projektu Familynet, ktorý v našom
kraji vytvorí systém rodinných pasov zameraných na podporu spoločného trávenia voľného času v
rodinách. Cieľom projektu je vytvoriť a sprístupniť atraktívnu ponuku a výhody držiteľom rodinných
pasov. Problematiku podpory rodín však projekt vníma aj v širšom kontexte.
Otázkam podpory rodín a aktuálnej situácii v oblasti rodinnej politiky sa venovala aj konferencia
Podpora rodín: Zosúladenie rodinného a pracovného života, ktorá sa uskutočnila 7. októbra na pôde
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Za účasti popredných odborníkov z oblasti rodinnej
politiky boli predstavené aktuálne témy súvisiace s podporou súladu rodinného a pracovného života.
Riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Ing. Oľga Pietruchová, M.A. sa v úvodnej prezentácii s názvom „Work-life balance na Slovensku“
venovala predstaveniu súčasnej situácie v oblasti národnej podpory zosúladenia rodinného
a pracovného života, aktivitám ministerstva v tejto oblasti, ako aj iniciatívam na podporu prorodinného správania zamestnávateľov. S využitím aktuálnych štatistík bol prezentovaný odlišný
dopad rodičovstva na podmienky zamestnanosti u mužov a žien, ako aj minimálny podiel účasti otcov
na rodičovskej dovolenke, jasne deklarujúci pohľad spoločnosti na rodičovské povinnosti. V rámci
prezentácie boli tiež otvorené témy nedostatočných podmienok pre flexibilitu práce potrebnú
v súvislosti s narodením dieťaťa a problematického umiestňovania detí do materských škôl.
Osobitnou kapitolou v rámci prezentácie boli národné projekty a rámec podpory Európskeho
sociálneho fondu. Následná diskusia sa venovala absencii komplexného strategického prístupu
k témam podpory rodín na národnej i regionálnej úrovni.
Prezentácia na stiahnutie: http://www.filedropper.com/pietruchovworklifesk2014
Pohľad na problematiku podpory rodín na druhej strane slovensko-rakúskej hranice predstavil vo
svojej prezentácii Dr. Peter Pitzinger, zastupujúci Familienreferat des Landes Niederösterreich. V
úvode svojho príspevku sa venoval úlohám rodinnej politiky v regióne Dolného rakúska
a kompetenciám regiónov v tejto oblasti. V krátkosti boli predstavené nástroje na podporu rodín a
súladu rodinného a pracovného života v regióne, s dôrazom na náhradnú starostlivosť počas dňa
a rodinné centrá. V rámci nadväzujúcej diskusie odpovedal p. Pitzinger na otázky ohľadne silných
a slabých stránok rodinnej politiky v Dolnom rakúsku.
Prezentácia na stiahnutie: http://www.filedropper.com/pitzingervortragfamilienfoerdbratislava2014
PhDr. Silvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny predniesla v rámci svojho
príspevku „Zosúlaďovanie pracovného, rodinného a osobného života: európska dobrá prax vs.
slovenská realita“ pohľad na aktuálny stav a podmienky súladu rodinného a pracovného života
z pohľadu porovnania Slovenska s európskymi krajinami. Zhrnutie sa týkalo identifikácie
pretrvávajúcich rodových stereotypov, ťažkostí s flexibilnými možnosťami zamestnania a súvisiacich
následkov pre ženy v rozvoji kariéry. Prezentované boli tiež výsledky realizovaného prieskumu, ktoré
jasne identifikujú dopady založenia rodiny na pracovný život, zmeny pracovného zaradenia, ale tiež
predstavy dotazovaných o užitočných opatreniach a podporných nástrojoch. V rámci diskusie
odpovedala p. Porubänová na otázky o rozdielnej situácii v jednotlivých regiónoch na Slovensku.
Prezentácia na stiahnutie: http://www.filedropper.com/porubnoveurpskapraxvsslovenskrealita

Aktivity Odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti podpory rodín
prezentovali PhDr. Marica Šiková a PhDr. Katarína Janíková. Po predstavení činnosti Odboru
sociálnych vecí sa p. Janíková venovala vzniku a činnosti Centra pre rodiny v kríze. Koordinátorom
projektu je Bratislavský samosprávny kraj, partnermi centra sú Detský fond SR, Asociácia
supervízorov a sociálnych poradcov a Pomoc ohrozeným deťom. Centrum pre rodiny v kríze je
sociálny program Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý funguje už od roku 2009. Základným
cieľom je poskytnúť komplexnú a bezplatná pomoc pre členov rodiny s neplnoletými deťmi, ktorí sa
ocitli v neľahkej životnej situácii.
Prezentácia na stiahnutie: http://www.filedropper.com/jankovcentrumprerodinyvkrze
V druhej časti konferencie sa téma posunula z národnej a regionálnej úrovne podpory rodín na
úroveň lokálnu. Príklady z bežnej praxe práce s rodinami predstavila PhDr. Soňa Holíková z Únie
materských centier vo svojej prezentácii „Vytvárame priestor priateľský k deťom a rodinám“. Vo
svojom príspevku sa p. Holíková venovala vzniku, histórii a súčasným aktivitám Únie materských
centier, ktorá pôsobí ako občianske neziskové združenie zastrešujúce viac ako 60 materských /
rodinných centier na celom Slovensku. Poslaním a hlavným cieľom únie je dosiahnuť úctu a uznanie
materstva v spoločnosti, spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme
dieťaťa, matky a rodiny. Medzi úlohy ÚMC patrí pomoc a podpora pri vzniku nových materských
centier, komunikácia s predstaviteľmi verejného života, médiami, ostatnými MVO na Slovensku
i v zahraničí a zvyšovanie povedomia. Zároveň pomáha pri ochrane práv a zlepšení situácie všetkých
matiek, a to najmä presadzovaním potrieb rodín v legislatívnom procese, poradenstvom,
informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním kultúrnych podujatí a medializáciou činnosti
centier. V rámci prezentácie boli tiež predstavené aktuálne projekty a iniciatívy, ako aj pripravované
aktivity a podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa materských centier, ktorým je 11. október.
Prezentácia na stiahnutie: http://www.filedropper.com/holkovumcvuc7102014
Skúsenosti z dennej praxe fungovania a prevádzky rodinného centra v Bratislave predstavila
v poslednej prezentácii „Rodinné centrum: miesto pre celú rodinu“ Mgr. Daniela Greschner
z Rodinného centra Obláčik, ktoré pôsobí v mestskej časti Lamač. Na úvod príspevku boli predstavené
poslanie, vízia a aktuálne ciele rodinného centra. P. Greschner následne zhrnula pozitívne i negatívne
skúsenosti z praxe, pričom rodinné centrum pôsobí už od roku 2003. Medzi problémy prevádzky
rodinného centra patrí najmä časté sťahovanie do iných priestorov, závislosť na podpore miestneho
zastupiteľstva a nezáujem o činnosť centra. Napriek nedostatkom však rodinné centrum denne
navštevujú desiatky rodín, ktorým pomáha v náročnom období prvých rokov života detí. V závere
príspevku boli konkrétne pomenované požiadavky na podporu zo strany VÚC, miestnej samosprávy
a Únie materských centier.
Prezentácia na stiahnutie: http://www.filedropper.com/greschnerrc-miestoprecelrodinu
Po ukončení konferencie sa ešte dlhý čas pokračovalo v neformálnych diskusiách medzi zúčastnenými
a prednášajúcimi, je teda zrejmé, že téma podpory rodín má na Slovenku svoje opodstatnenie.
Zároveň je pri príležitosti pripomenutia 20. výročia Medzinárodného roka rodiny (1994) zaujímavé
sledovať, akým spôsobom slovenská spoločnosť napreduje v otázkach súladu rodinného
a pracovného života a na základe porovnania s európskymi krajinami objektívne zhodnotiť, aký veľký
kus cesty nás ešte čaká.

