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DATUM:  27.11.2020 v 09:00 hod. 
 
ÚČASTNÍCI:  viz prezenční listina  
 
VYHOTOVIL:  Bc. Drahomíra Tesařová, tajemník PSpR ve spolupráci s Mgr. Monikou 
Horákovou 
 

ZÁPIS Z 90. JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU PRO RODINU 

PROGRAM JEDNÁNÍ:  
 

1. Podpora sendvičové generace-prezentace výstupů letošních aktivit a formulace další práce 
v této oblasti pro nadcházející období 

2. Stanovení témat PSpR pro rok 2021 a termínů schůzí 
3. Různé 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 

Zahájení: Paní Tesařová přivítala všechny přítomné. Setkání se konalo s některými členy PSpR online, 

vzhledem ke koronavirové pandemii. 

 

1. Podpora sendvičové generace - prezentace výstupů letošních aktivit a formulace další 
práce v této oblasti pro nadcházející období 

Paní Tesařová se ujala úvodního slova a informovala především o brožuře „Sendvič, prosím! Aneb být 
součástí sendvičové generace je pěkná dřina“ (popis jednotlivých kapitol,atd.) a představila i další 
realizované aktivity, týkající se této problematiky (CLV kampaň v říjnu a listopadu 2020, podpora 
projektu „Sendvičová generace - neuchopený fenomén dnešní doby“ prostřednictvím adresné dotace 
Centru pro rodinu a sociální práci). 

Pan Sekanina reagoval doplňujícími otázkami na náklad a distribuci. 
Paní Tesařová odpověděla na otázky-náklad 3500ks a distribuce na prorodinné organizace, městské 
části apod. 
 
Paní Tesařová předala slovo paní Crhové a Ondrůjové, které představily podpořený projekt „Sendvičová 
generace-neuchopený fenomén dnešní doby“. Informovaly o informačním webu, elektronickém 
adresáři, výsledcích průzkumu formou dotazníkového šetření v rámci projektu. Vysvětlily, že se touto 
problematikou zatím nikdo nezabývá, a proto chtějí v projektu i nadále pokračovat v roce 2021. Pozvaly 
přítomné na konání online kulatého stolu, který bude prezentovat výstupy tohoto projektu. Ten se 
uskuteční 4.12.2020 10.00-11.00hod. 
 
Paní Vondráčková vyzdvihla kromě „klasické sendvičové situace“ i speciální podmínky v případě starosti                      
o postiženého člena rodiny. 
 
Paní Oujezdská souhlasila a mluvila o vlastní zkušenosti s životem v sendvičové generaci. Zmínila také 
velké zvýšení počtu lidí nad 65 let po roce 2030 a upozornila na nutnost řešení tohoto problému,  
na který veřejnost není připravena a ptala se, jak ho bude řešit město-nedostatek soc. služeb, bytů, 
pečovatelů apod.  Navrhla oživit projekt o osvojování psychosociálních dovedností. 
 
Paní Crhová souhlasila, ale vyjádřila obavu, aby problematika sendvičové generace nezůstala  
v pozadí - je třeba vytvářet pojítko mezi mladší a starší generací. 
 
Paní Stejskalová upozornila, že v jedné rodině je často více „sendvičů“. 
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Paní Ondrůjová souhlasila a podpořila toto tvrzení výsledky průzkumu. 
 
Paní Navrátilová se vracela k tomu, že hlavním úkolem je vytvářet mezigenerační solidaritu. 
 
Paní Tesařová shrnula diskuzi a navrhla věnovat se tomuto tématu na dalších setkáních s tím, že budou 
přizváni zástupci sociálního i bytového odboru, aby mohla být zahájena užší spolupráce na efektivnější 
řešení problému.  
 
Nikdo již neměl další komentáře, proto paní Tesařová přešla k dalšímu bodu jednání. 
 
 

2. Stanovení témat PSpR pro rok 2021 a termínů schůzí 
 
Paní Tesařová po obecné dohodě stanovila data PSpR pro rok 2021: 
- 5.3. 
- 4.6. 
- 24.9. 
- 26.11. 
 
Hlavním tématem by mělo být větší propojení odborů MMB v souvislosti s řešením problematiky 
sendvičové generace. 
Na prvním setkání v roce 2021 by mělo být shrnutí realizovaných aktivit za uplynulý rok. 
Nadále bude věnována pozornost zveřejňování článků v Brněnském metropolitanu a periodikách MČ. 
 
Tímto paní Tesařová ukončila diskuzi k druhému bodu schůze a přešla dále. 
 
 

3. Různé 
 

Pan Sekanina při třetím bodu jednání informoval o nové licenční smlouvě k auditu 
familyfriendlycommunity a nové koncepci rodinné politiky JMK. Následně členové schůze debatovali, 
v jakých krajích byl projeven zájem o tento audit. 
 
Paní Rossi představila novou kolegyni z oddělení prorodinné politiky paní Moniku Horákovou. 
 
K tématu nebyly žádné další komentáře a setkání poradního sboru bylo ukončeno. 
 

Zapsala:  

Bc. Drahomíra Tesařová  

tajemník PSpR  

ve spolupráci s Mgr. Monikou Horákovou  

Dne 27. 11. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


