
           Dobříš oceněna 1. místem v celostátní soutěži  

           Obec přátelská rodině 

Rádi bychom se s vámi podělili o velkou radost z vítězství v soutěži Obec přátelská rodině, 

kterou dne 15. května 2008 (ke Dni rodin) vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Partnery soutěže jsou Síť 

mateřských center v ČR a Asociace center pro rodinu. Cílem této soutěže je podpora realizace 

pro-rodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření pro-rodinné 

atmosféry a ocenit města a obce s nejlepší místní rodinnou politikou. 
 

Do soutěže se přihlásilo celkem 218 obcí z celé ČR. Obce byly rozděleny do 5 kategorií dle počtu 

obyvatel. Dobříš byla oceněna 1. místem v kategorii 3 001-10 000 obyvatel.  
 

V úterý 4. 11. 2008 proběhlo v Poslanecké sněmovně 

slavností vyhlášení vítězů soutěže, které provázela 

tisková konference. Hodnotící komise společně 

s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních 

věcí RNDr. Petrem Nečasem, předsedou Stálé komise 

pro rodinu Ing. Bc. Tomášek Kvapilem a náměstkem 

ministra pro sociální služby, veřejnou správu a sociálně-

právní ochranu MUDr. Mariánem Hoškem hovořila o 

poslání soutěže, hodnocených oblastech, významu 

dobré praxe a následně vyhlásila vítěze v jednotlivých 

kategoriích. Dobříš obdržela diplom za 1. místo 

v kategorii 3 001 - 10 000 obyvatel a nárok na 

neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na podporu 

pro-rodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2009 ve výši 1 100 000 Kč. 
 

Jak probíhala návštěva Dobříše hodnotícím týmem za účelem prověření faktického fungování 

pro-rodinných aktivit, jež se uskutečnila ve čtvrtek        

23. října 2008? Pohovořili jsme o akcích, které se 

v Dobříši konají, společně jsme navštívili dětská hřiště a 

sportoviště, byli jsme provedeni Mateřskou školkou na 

Větrníku. Oficiální přivítání následovalo v Pastoračním 

centru sv. Tomáše, kde byla připravena prezentace a 

materiály týkající se pro-rodinných aktivit. Shlédli jsme videonahrávky ze Dne dětí v rámci 



Dobříšského záření, z akce Pojďme tvořit na hřiště, 

záběry z benefiční akce Afrika na Dobříši aj. 

Diskutovali jsme o zapojení Dobříše do projektu Celé 

Česko čte dětem, o cyklu setkávání s veřejností Pojďme 

tvořit společně, o možnostech cyklodopravy ve městě, 

zmínili jsme aktivitu a značné úsilí organizací věnujících 

se dětem, mládeži, rodinám. Hovořili o významu Komunitního plánování sociálních služeb pro 

náš region. Komunitní plánování sociálních služeb nastartovalo úzkou spolupráci mnoha 

subjektů v Dobříši i celém regionu, stalo se základem 

efektivně fungující sítě – výsledkem jsou vybudovaná 

partnerství s pevným základem, mnohá ocenění za 

kvalitní proces, vznik Adresáře poskytovatelů a dalších 

informací z regionu atd. Prezentovali jsme mnoho 

dalších aktivit organizovaných ve spolupráci dobříšských 

i regionálních organizací a města Dobříše.  

 

Na závěr setkání s hodnotící komisí soutěže bylo 

představeno Mateřské centrum Dobříšek za běžného 

chodu. Hodnotitelé ocenili skvělou spolupráci, 

dobříšské komunitní metody využívané v oblasti pro-

rodinné politiky.  

 

 

Na závěr náleží srdečné poděkování všem, kteří podporují pro-rodinné 

aktivity, věnují se dětem, mládeži a rodinám!  

 

Částku, kterou díky ocenění v této soutěži obdržíme, využijeme efektivně  

a společnými silami podpoříme pro-rodinnou atmosféru  

v našem městě!  

 

Za město Dobříš projektová manažerka Mgr. Lenka Mazochová 

Foto: S. Vejvar, M. Polák 

 


