S čím zápasí současná rodina v České republice?
Průměrný příjem na hlavu:
domácnost obou zaměstnaných rodičů s dětmi hospodaří průměrně s 61 % příjmů domácnosti bez dětí – měřeno na
jednoho člena rodiny
Dvojí zatížení rodičů v produktivním věku:
rodiče nesou náklady výchovy dětí a současně se podílejí na financování důchodů současných seniorů
Ohrožení nezaměstnaností a znevýhodněním v odměňování z důvodu skutečné nebo předpokládané
péče o dítě:
až dvojnásobné ohrožení žen nezaměstnaností v období intenzivní péče o děti,
ženy dostávají v průměru pouze 75 % výdělku muže za stejně odvedenou práci
Ohrožení kariérního růstu absolventek vysokých škol z důvodu skutečné nebo předpokládané péče
o dítě:
vysokoškolské studium ukončí téměř 58 % žen, doktorandské studium 39 % žen a profesorkami se stane pouze
necelých 17 % žen v porovnání s muži
Práce pro rodinu je v porovnání s prací profesní společensky méně oceňována.
Rodinám chybí možnost společně trávit čas, což je jedním z důležitých destabilizujících faktorů
soužití rodičovského páru. České ženy odpracují v průměru o jednu směnu týdně více než ženy
ve Skandinávii, Francii nebo Německu, celkově se řadíme k zemím s vysokým týdenním počtem
odpracovaných hodin.
Systém výchovy ve školách neprosazuje dostatečně výchovu k trvalým partnerským vztahům.

Co očekává současná rodina v České republice?
Solidaritu dětných a bezdětných, která se mimo jiné projevuje:
v přiměřeném daňovém zohlednění nejen nákladů, ale i výkonů rodiny,
v důchodovém systému, který zohledňuje dvojí zatížení rodin s dětmi oproti bezdětným,
v existenci dostatečného systému sociálního zabezpečení pro rodiny, které jsou skutečně potřebné,
v uznání rovnocenného přínosu práce v rodině ve srovnání s oceňováním práce profesní zvláště u pečujících
rodičů a jejich postavení na trhu práce
Rodinnou politiku, která nesupluje politiku sociální, ale která podporuje rodiny v naplňování
všech základních funkcí podle vlastní svobodné volby.
Vyváženou kombinaci finančního i nefinančního ohodnocení ve formě časových možností,
podpory rodičovských kompetencí, budování infrastruktury a služeb.
Ocenění jedinečnosti rodinného prostředí, kde:
lidský život vzniká, rozvíjí se a je doprovázen až ke svému konci,
děti zakoušejí bezpodmínečné přijetí, získávají důvěru, a tak mají možnost vyrůstat v osoby s vlastní
odpovědností

