Adaptace obce na klimatické změny a
podpora zdravého životního stylu v obcích

Rodina,

základ života na venkově
Tvarožná Lhota, 26. května 2016

Přišli jsme konečně na to, co naši
rodiče věděli dávno?
Rodina je základ státu…, v rodině se učíme:
- pořádku a řádu, starat se o sebe, spolupracovat,
dovednostem a znalostem, víře v sebe,
zodpovědnosti, empatii, nesobeckosti, být čestný,
pomáhat druhým …,
- odlišným přirozeným rolím muže a ženy …,
- poznávat a chápat smysl života …, a že
- výběr životního partnera, stejně jako podpora
manželství jsou pro život klíčové …, a proto
- rodinná politika nemůže být jen sociální politikou.

Jak to bylo s Programem obnovy
vesnice/venkova (29. 5. 1991)
Citový vztah k domovu,
vlastní iniciativa občanů a jejich angažovanost, svépomoc.

Obec + občané + odborníci + podpora vlády.
29. května 1991 vláda – Program obnovy vesnice:
1. udržení, obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu,
pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj obcí;
2. rozvoj hospodářství v obcích při využívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního
obyvatelstva;
3. zachování a obnova vlastního obrazu obcí, jejich organického sepětí s krajinou, specifického rázu
venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti v místě a v krajině;
4. úprava a čistota veřejných prostorů a staveb, zlepšeni občanské vybavenosti a technické
infrastruktury včetně technických zařízeni pro ochranu životního prostředí;
5. udržení, obnova a účelné využití přirozeného produkčního potenciálu okolní zemědělsky
využívané krajiny a návaznosti na vhodnou organizaci a využití pozemků při zachování a rozvíjení
jejich přírodní, obytné a estetické hodnoty.

Jaké priority jsme měli ve Spolku
pro obnovu venkova ČR (3. 2. 2009)
Desatero pro kraje

1. Subsidiarita a jednoduchost
2. Sebevědomí
3. Společenský život
Duchovní obnova venkova a rozvoj společenského života v obcích jsou základem a předpokladem úspěšné obnovy vesnice a rozvoje venkova.
4. Rodina a tradice
Spolek očekává krajskou podporu také v oblasti rodinné politiky, prohlubování povědomí pospolitosti a aktivní účasti obyvatel na místních a regionálních tradicích. I když
hlavní tíha tohoto úkolu spočívá na obcích, nelze se při realizaci řady konkrétních akcí nebo opatření, zejména v sociální oblasti, obejít bez porozumění a vstřícnosti krajů.
5. Solidarita
Spolek očekává solidární chování krajských zastupitelů a větších měst k venkovu, které umožní jeho pozitivní rozvoj i při současném, pro něj nepříznivém nastavení
rozpočtového určení daní.
6. Odpovědnost
V souladu s principem subsidiarity je nesporné, že za rozvoj venkova musí odpovídat především obce a regiony. Proto ruku v ruce s posilováním jejich podílu na daních
musí jít navyšování jejich finanční spoluúčasti na dotovaných projektech.
7. Prosperita
8. Transparentnost
9. Partnerství
Spolek bude podporovat utváření a činnost místních akčních skupin, pracujících metodou LEADER. Základní principy jejich práce – trvalé partnerství veřejného
a soukromého sektoru včetně neziskových organizací a vytváření cílů rozvoje jednotlivých venkovských regionů „zdola-nahoru“
10. Inovace

Návrat na začátek:
Program obnovy rodiny (7.6.2011)
1. Rodina a Veřejná správa
2. Rodina a Legislativa
3. Rodina a Škola
4. Rodina a Zdravotnictví + Sociální péče
5. Rodina a Média

6. Rodina a Vzory
Otec jako vzor moudrosti, člověk zprostředkující rodině komunikaci s vnějším světem (ministr zahraničí), který vede své dítě
k dovednosti, samostatnosti a zodpovědnosti, je pro ně jako vzor i výchovný činitel nenahraditelný. Staré norské přísloví říká, že
jeden otec je pro výchovu dítěte lepší, než sto učitelů. Matka jako strážce a garant vnitřního rodinného uspořádání (ministr vnitra).
Muž a žena jsou odlišní, poněvadž mají splnit různé úkoly.
7. Rodina a Bioetika + Psychologie
8. Rodina a Práce
9. Rodina a Prostředí pro život

10. Rodina a trvalé hodnoty
V dnešní společnosti i v rodinném prostředí se vyskytuje deficit historicky prokázaných trvalých hodnot, jako nositelů udržitelnosti
pospolitosti. Tradiční, funkční model rodiny se prudce mění na nefunkční, postmodernistický. Vytrácejí se pojmy slušnost,
odpovědnost, úcta, pokora, důvěra. Vytrácí se víra, která je zdrojem našich snů a tužeb, formuje naše chování, pomáhá nám zvládat
složité životní situace.

Je manželství jen kus papíru?
Jsme na manželství připraveni?
Co si od něho slibujeme?
Bezstarostný sex? Vzájemnou finanční podporu?
Jsme připraveni na děti? Uvědomujeme si
odpovědnost za jejich výchovu?
Jsme připraveni pro bezpodmínečnou lásku
k partnerovi/dětem?
Nejsme sobci?

Manželství z pohledu Desatera

4. Cti otce svého i matku svou,
abys dlouho živ byl
a dobře se ti vedlo na zemi.

Etická výchova a náboženství
O rodinu je třeba pečovat i ve školách,
chybí hodnotová a etická výchova.
Doporučení zavést etickou výchovu
jako alternativu náboženství.
Výchova k rodičovství?
Chybí i finanční gramotnost!
Nestačí informace, potřebujeme znalosti!

Národní konference VENKOV 2016:
Rodina – subsidiarita – partnerství
I. Svoboda – duchovní oblast (rodina)
Témata workshopu: venkovské komunity a rodina, rodinné farmy, vzdělání a mládež,
chudoba a vyloučení

II. Rovnost – právo a politika (subsidiarita)
Témata workshopu: uznání důležitosti venkova, malá města, rozpočtové určení daní,
sítě občanské společnosti

III. Partnerství – ekonomická a enviromentální
oblast (víceúrovňová správa)
Témata workshopu: regionální ekonomiky, přístup „zdola-nahoru“, základní venkovské služby,
životní prostředí a kulturní dědictví

Rodina jako horizontální téma:
Co prospívá rodině, prospívá obci
Pokusme se namísto „genderové vyváženosti“ prosadit,
alespoň v rámci projektů, podporovaných v rámci
„komunitně vedeného místního rozvoje“ v rámci MAS
vlastní téma – Rodina.
Podobně přemýšlejte v obcích. Nejde vždy o velké akce,
ale o každodenní práci s lidmi, pomoc prorodinně
nasměrovaným akcím a projektům, rodinnému
poradenství... mluvit o tom!
Nemůže platit, že vlastně většina lidí je rozvedených nebo
nežijí v oficiálním manželství, takže kdybychom o tradiční
rodině mluvili, stresovali bychom děti, které ji nemají!
Vymyslete jak na to.

Lokální partnerství:
„Po našemu“ = po svém
Pospolitost (vychází z rodiny):
známe se, věříme si, místo smlouvy stačí podání ruky;
vycházíme si vstříc (partnerství, víceúrovňová správa);
své věci umíme vyřešit lépe (subsidiarita),
nepotřebujeme ministerstva a legislativní zátěž,
aktuálně se týká zejména „sociálně vyloučených“.
Budoucnost mají lokální systémy a inovace (nápady):
vyspělá technika např. umožňuje výrobky lze se stejnými
náklady vyrábět i v malých počtech, cení se přidaná
hodnota (ne montovny) a konkurenceschopnost.

Kde bude setkání v roce 2017?
(setkání škol obnovy venkova a podobných institucí, obcí a příznivců venkova)

Děkuji za pozornost.
Ing. arch. Jan Florian
místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR

ing.florian@gmail.com
mobil 733 607 513
www.spov.org

