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Tisíce lidí slavily mezinárodní den rodiny v ZOO

Téměř 6 600 lidí přišlo oslavit v neděli 14. 5. 2006 Mezinárodní den
rodiny do pražské zoologické zahrady. Už druhý ročník Dne rodiny v ZOO
připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci
s nestátními neziskovými organizacemi a ZOO Praha. Jejím cílem bylo
zdůraznit smysl rodiny a dobrých vztahů mezi jejími členy.
Mezinárodní den rodiny připadá na 15. květen. O tom, že právě tento den
bude každoročně od roku 1994 svátkem rodiny, rozhodlo Valné shromáždění
OSN v roce 1993.
Pro děti i dospělé byl připraven bohatý program, jehož hlavním bodem byl
křest čtyř mláďat vzácné želvy pardálí. Želvičky pokřtili místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, náměstek ministra pro oblast
sociální politky a sociálních služeb Marián Hošek, ředitelka Odboru rodinné
politiky a sociální práce Michaela Marksová a herečka Naďa Konvalinková.
Počáteční písmena jmen kmotřenců – Matylda, Pampeliška, Skřítek a
Večerníček – dávají dohromady zkratku MPSV.
V rámci kulturního bloku vystoupili Heidi Janků, Magda „Majda“ Reifová
nebo Václav Upír Krejčí. O zábavu se postaralo i klaunské divadlo Mimo a Inka
Rybářová a její veselá rodina.
S velkým zájmem návštěvníků se setkaly aktivity, které nabízely u svých
stánků nestátní neziskové organizace – Komunitní centrum Motýlek, Hnutí
Fokoláre, Nadační fond pro opuštěné děti Rozum a cit, Klub Ámos, Městské
centrum sociálních služeb – informační centrum Kontakt a Občanské sdružení
Letní dům. Rodiny si mohly vyrobit keramickou rodinnou kasičku, rodinný
kalendář, erb a rodokmen nebo nabatikovat trička, namalovat vysněný dům či
malovat na sklíčka. Připraveny byly také různé soutěže (např. o skřítka Hajaju).
Vyznavači zdravého pohybu si mohli společně protáhnout tělo v rámci sportovně
zábavních aktivit.

Akci sponzorovali T-Mobile Czech republic, a. s., Nestlé Česko, s. r. o.,
Mlékárna Dvorec, Nuts production a Sodexho Pass Česká republika, a. s.
Mediálními partnery byli Český rozhlas 2 – Praha, noviny MPSV Práce a sociální
politika, Sluníčko, Mateřídouška Maminka a Chef gurmán.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vzniklo v roce 1990. Do jeho kompetence spadá sociální politika (problematika
zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské,
apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní
legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovnost žen a mužů, migrace a integrace cizinců, oblast čerpání finanční
pomoci z ESF, atd. K 1. lednu 2005 činil počet systemizovaných pracovních míst v celém resortu práce a sociálních
věcí 18 194. Mezi organizace, které MPSV metodicky řídí, patří úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní
úřad inspekce práce, inspektoráty práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. MPSV přímo spravuje pět ústavů
sociální péče - DÚSP Tloskov, ÚSP Zbůch, ÚSP Brno-Chrlice, ÚSP Brno-Královo Pole a ÚSP Hrabyně. Mezi příspěvkové
organizace v resortu patří Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Institut výchovy bezpečnosti práce
a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

