Národní konference Venkov 2011 bude hovořit také o roli rodiny ve společnosti
Česká společnost by měla změnit svůj přístup k rodině, jejíž rozhodující role po staletí spočívá
především ve vytvoření přirozeného prostředí pro zdravý vývoj dětí. Vznik tohoto prostředí ale
v posledních letech ohrožuje krize rodiny. Na to, jak problém řešit, by mohla dát odpověď národní
konference Venkov 2011, která se uskuteční od 14. do 16. listopadu na Sedlčansku a SedleckoPrčicku.
„Současné postavení rodiny na českém venkově je pořád ještě lepší a stabilnější než ve městech.
Nicméně je to slabá útěcha – krize rodiny postupuje i zde, pouze pomaleji a se zpožděním. Rodinné
hodnoty erodují stejně jako půda,“ říká Aleš Hodina, člen pracovní skupiny Program obnovy rodiny
Spolku pro obnovu venkova České republiky. Jako příklad uvádí, že v první polovině roku 2011
připadlo v České republice na 16 849 svateb 14 476 rozvodů. „Rozvodovost tak stoupá k
neuvěřitelným 90 %. To je obrovský morální hazard. Budeme-li ještě nějakou dobu váhat, jak rodinám
pomoci, nebude už komu pomáhat,“ dodal.
Zásadní roli v této oblasti podle něj může sehrát stát. „Například v kompetenci ministerstva školství je
připravit koncepci rodinné výchovy na školách, která nebude pouze formální, ale účinně vysvětlí
mladým lidem význam i výhody rodinných hodnot. A naučí je odpovědnému výběru životního partnera
i odpovědnosti v manželství. V kompetenci ministerstva spravedlnosti je zase připravit legislativní
změny, které ztíží proces rozvodu a poskytnou manželům efektivní poradenskou a mediační pomoc
směřující k zachování rodiny. A v případech, kdy přece jen dojde k rozvodu, zachovají alespoň dětem
péči obou rodičů. S preferencí toho rodiče, který rozpad rodiny neinicioval,“ uvedl Aleš Hodina.
V kompetenci ministerstva práce a sociálních věcí je podle něj připravit metodiku práce pro orgány
sociálněprávní ochrany dětí. Ta by měla sociální pracovnice instruovat ne k podpoře rodičů, snažících
se rodinu rozbít, ale k podpoře zachování rodin a těch rodičů, kteří se o to snaží. „V kompetenci
ministerstva kultury je pak přispět k rozvoji mediálních a kulturních aktivit, jež budou v protikladu
k bulvárním příběhům prezentovat pozitivní rodinné vzory,“ konstatoval Aleš Hodina.
Venkov, tradice a rodina bude jedním z témat národní konference Venkov 2011, kterou pořádá Spolek
pro obnovu venkova ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství ČR v
součinnosti s Národní sítí místních akčních skupin ČR. Dalšími partnery konference budou
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo dopravy ČR.
Zástupci ministerstev v úvodu seznámí účastníky konference s oborovými vizemi rozvoje venkova
v novém plánovacím období Evropské unie po roce 2014. Další jednání pak bude rozděleno do čtyř
skupin podle předem daných témat. Vedle workshopu Venkov, tradice a rodina budou další pracovní
skupiny na téma veřejná osobní doprava na venkově, rozvoj a ekonomika venkova, zemědělství a
krajina.
Součástí akce bude trh regionálních produktů, který proběhne 14. listopadu od 09:00 do 16:00 u
kulturního domu v Sedlčanech a bude přístupný veřejnosti.
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