Tisková zpráva 24. 10. 2016

Držitelé certifikátu „Společnost přátelská rodině“ v Libereckém kraji získali zdravou
konkurenci ve třech nově oceněných firmách!
Síť pro rodinu (dříve Síť mateřských center) uděluje certifikáty již od roku 2004.
V letošním roce byly nominovány v Libereckém kraji NADĚJE, ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - Oblastní
spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou a Tadeáškovy jesličky.
Sešly se tři organizace, dvě neziskové a jedna komerční. Každá z nich významným a nevšedním způsobem
usnadňuje slaďování rodinného a pracovního života rodinám, které se ocitají v různých životních situacích.
Odborná porota proto velmi ráda udělila certifikát všem třem firmám. Zástupci oceněných organizací
podepsali slavnostní závazek, že budou i nadále vytvářet prorodinné podmínky, za které certifikát
získali, a pokusí se udělat i další kroky ke zlepšení prorodinných podmínek.
Role porotců se ujali Pavel Svoboda - náměstek primátora statutárního města Jablonce nad Nisou, Jaroslav
Cvrček – vedoucí oddělení sociálních služeb a Simona Hušková – koordinátorka komunitního plánování
SMJN.
Záštitu nad soutěží převzal v Libereckém kraji Pavel Svoboda, náměstek primátora statutárního města
Jablonce nad Nisou.
„Velmi rád jsem přijal záštitu nad krajským kolem soutěže a zároveň se ujal vedení poroty. Jablonec je
dvojnásobným držitelem titulu Obec přátelská rodině, ten první získal hned v prvním ročníku soutěže, a
rodinu chápe v širších souvislostech. To znamená, že se nesoustřeďujeme jen na rodiny s malými dětmi,
důležití jsou pro nás i prarodiče. Z prorodinné politiky města vzešly kupříkladu příspěvky magistrátu na
příměstské tábory v létě, víkendová rodinná jízdenka, zlevněné vstupné na sluneční louku u bazénu, nebo
zcela čerstvě Rodinná karta SPORT a mnoho dalších projektů. Na webu Jablonecké rodiny jsme připravili
také několikadílnou právní videoporadnu,“ sdělil náměstek Svoboda.
Zástupci vítězů soutěže „Společnost přátelská rodině“ převzali certifikáty 24. 10. 2016 ve Spolkovém
domě v Jablonci nad Nisou z rukou Rut Kolínské, prezidentky Sítě pro rodinu. K tomu získali publikaci
Společnost přátelská rodině a pozornost z mateřských center: permanentku na 3 volné vstupy do Jablíčka centra pro rodinu, z.s. v Jablonci nad Nisou a ručně vyrobeného anděla ze Semínka země, z.s. ze Semil.
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