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TVORBA EFEKTIVNÍCH POLITIK NA PODPORU  

SAMOŽIVITELEK A SAMOŽIVITELŮ 
 

 

Kdy a kde: úterý 4. října 2022, od 9 do 16 hodin,  

hotel Grand Majestic Plaza, Truhlářská 16, Praha 

 
 

Pandemie COVID-19 poškodila naše společnosti a ekonomiky. Následná válka na Ukrajině situaci ještě 

zhoršuje (a zvyšuje počet rodin samoživitelů v Evropě). Do centra pozornosti se tím dostává role rodin jako 

záchranných sítí, přičemž se čím dál více ukazuje, jak omezené jsou stávající systémy podpory, protože 

jejich efektivní nastavení bylo příliš dlouho ignorováno. Tato situace je neúnosná a je nejvyšší čas vybudovat 

pomocí národních a unijních nástrojů, politik a legislativy funkční systém k dosažení většího blaha dětí a 

jejich rodin včetně přístupu k vysoce kvalitním inkluzivním a komunitním službám. Tento evropský expertní 

seminář spolupořádaný COFACE Families Europe a českou organizací WOMEN FOR WOMEN proto bude 

zkoumat efektivitu rodinných politik a to, do jaké míry skutečně pomáhají v každodenní realitě života 

samoživitelkám a samoživitelům. 

 

Rodiny s jedním rodičem, stejně jako jiné rodiny, netvoří homogenní blok a čelí různorodým výzvám: v jejich 

čele stojí matka, otec či prarodiče vychovávající svá vnoučata, v některých žije jen jedno dítě, v jiných více 

dětí. Někdy se jedná o příslušníky národnostních menšin, jindy je někdo z členů rodiny zdravotně postižený. 

Podle nedávné studie zadané Evropským parlamentem je rodina s jedním rodičem v zemích EU stále 

běžnější a naprostá většina z nich má v čele ženu. Nepochybně existují rodiče, pro které je samoživitelství 

vlastní volbou. Ale pro většinu je výsledkem řady životních událostí, které si sami nevybrali. Děti z těchto 

rodin nemají jiné potřeby než děti z rodin úplných. Jsou ale více ohrožené rizikem chudoby, sociálním 

vyloučením, materiální deprivací a nižší pracovní intenzitou (více zde: The situation of single parents in the 

EU (europa.eu)). Podíl osamělých rodičů na všech domácnostech s dětmi se v jednotlivých členských zemích 

liší: více než 20% jich žije ve Švédsku, Dánsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Francii, méně než 9% v zemích 

jako je Chorvatsko, Rumunsko, Finsko, Řecko, Slovensko, Malta, Polsko, Španělsko a Slovinsko (viz How 
many single-parent households are there in the EU? - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu)). 
Každá politika by se měla od začátku zaměřovat na univerzální výsledky pomocí aktivizace dvoufázové 

cesty myšlení (tzn. směs univerzálních opatření pro všechny rodiny a cílených opatření pro rodiny 

v obtížných situacích). Tyto dvě cesty nelze používat ani paralelně, ani jednu po druhé, ale obě musí být 

v přípravách zabudovány od samého začátku. Díky tomu budou politiky, jejichž cílem je prevence a náprava 

současné situace, mobilizovat integrovaně všechny úrovně vládnutí. Aby toho mohlo být dosaženo, musí 

být tvorba politik více inkluzivní a dovolit, aby se dotčené rodiny a organizace je zastupující podílely na 

jejich tvorbě, monitoringu a evaluaci. 

 

Účelem tohoto evropského setkání je: 

- Prozkoumat realitu osamělých rodičů v různých členských zemích EU při použití multigenerační 

perspektivy; 

- Diskutovat o existujících výzvách, politikách a praxi; 

- Revidovat rodinné politiky, zda odpovídají rozdílným potřebám dnešních rodin, a to zejména ve 

světle akčních plánů Záruky pro děti; 

- Podpořit implementaci Akčního plánu Evropského Pilíře sociálních práv, zejména principu č. 2 

(rovnost žen a mužů), č. 3 (rovné příležitosti), č. 9 (rovnováha mezi pracovním a soukromým 

životem) a č. 11 (péče o děti a podpora dětí). 

 
 

Jazyky: čeština a angličtina 
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PROGRAMME 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Kdy a kde: úterý 4. října 2022, od 9 do 16 hodin 

___________________________________________________________________________ 
 
8.30-9.00 Registrace/káva 
__________________________________________________________________________________________ 
 

9.00-9.30 Přivítání a vzájemné představení 

  Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. 

  Annemie Drieskens, prezidentka COFACE Families Europe 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
9.30-11.00 Úvod 
 

V této části zazní příspěvky, které dají kontext následující diskusi a popíší trendy v situaci 

osamělých rodičů v České republice a Evropě. Zaměří se také na rostoucí riziko chudoby v 

těchto rodinách a potřebu tvorby účinných politik, v jejichž jádru je zohledněna diverzita 

rodin a jejich specifické potřeby, jako je vzdělávání a péče o děti v raném věku a 

dlouhodobá péče. 

 

Podpora samoživitelek a samoživitelů a jejich dětí v rámci evropské Záruky pro děti: cíle, 
plány, partnerství. 
Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí na 

MPSV, koordinátorka Záruky pro děti, ČR 

 

Nad rámec rodinné politiky: efektivita politik pro osamělé rodiče v EU. 
Rense Nieuwenhuis, Švédský institut pro sociální výzkum (SOFI), Stockholmská univerzita 

__________________________________________________________________________________________ 
 

11.00-11.30 Přestávka 

__________________________________________________________________________________________ 
 
11.30-12.15 Blok 1: Duševní zdraví a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem 
 

Anna Nagy, ředitelka Nadace osamělých rodičů, Maďarsko              

Mary O’Halloran, Irská asociace venkovských žen, Irsko 
__________________________________________________________________________________________ 
 

12.15-13.00     Blok 2: Politiky zohledňující realitu osamělých rodičů 
 

Rasa Zemaite, Národní shromáždění aktivních matek (NAMS) 

Daniel Alvarez, Nadace pro osamělé rodiče Isadory Duncan, Španělsko 

_________________________________________________________________________________ 
 
13.00-14.00 Přestávka na oběd 

__________________________________________________________________________________ 
 
14.00-14.45 Blok 3: Separace, mediace a smíšené rodiny 
 

Evelyn Martin, čestná předsedkyně Rakouské platformy samoživitelů(ÖPA),Rakousko  

Christophe Cocu, ředitel Ligy rodin, Belgie 

________________________________________________________________________________________ 
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14.45-15.30    Blok 4: Bydlením k sociální a ekonomické integraci 
 

Kamila Šaffková, poradkyně pro rodiny a mediátorka, WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., ČR                                                                                                                         

Nina Ould Ami, prezidentka Federace odborů rodin samoživitelů, Francie 

________________________________________________________________________ 
 

15.30-15.45 Přestávka 

________________________________________________________________________________________ 
 

15.45-16.00 Závěr a následující kroky: komplexní a mezioborové řešení pro ohrožené rodiny 

samoživitelek a samoživitelů 
 

  Camille Roux, koordinátorka tvorby politik a advokacie, COFACE Families Europe 

 



Co-funded by the EaSI strand of the ESF+ programme. Views and opinions
expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect
those of the European Union or the European Commission. Neither the European
Union nor the granting authority can be held responsible for them.
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