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„...navzájem se povzbuzujte a budujte jeden druhého...“

1 Tesalonickým 5:11  

Naše cíle:
Podpora rodin – otců, matek, dětí a mládeže, pěstounských rodin, neúplných 
rodin, dětí a mládeže z dětských  domovů a výchovných ústavů a prorodinných 
organizací v duchu křesťanských ideálů a hodnot. 
Prožitkové a osobnostní vzdělávání v oblasti všeobecné, duchovní, literární, 
kulturní, umělecké, jazykové, informační a environmentální. 
Publikační a osvětová činnost na území České republiky a zahraničí. 
Poradenství rodinám a volnočasové aktivity zaměřené na rodinné hodnoty, 
komunitní a multikulturní vztahy. 
Poskytování informací pro rodiče a děti, učitele, vedoucí volnočasových aktivit, 
vychovatele a ostatní zájemce.

Naše činnost:
 Víkendové pobyty pro otce (strejdy) s dětmi „Expedice YDYKSEB I.-III.“
 Víkendové a týdenní rodinné kempy s výukou angličtiny „Irská balada“
 Distribuce a vydávání literatury a pomůcek pro rodiče a vychovatele (i on-line)
 Nabídka různých pobytových balíčků - pro muže, ženy a děti
 Programy pro rodinné dny a odpoledne
 Semináře a kurzy pro rodiče a vychovatele

Kontakt:
Academia Via Familia o.s.
Jičínská 881, 742 58 Příbor
Telefon: 558 113 743
Mobil: 731 510 616
e-mail: viafamilia@viafamilia.cz

www.viafamilia.cz
  

Prosíme, podpořte službu mezi rodinami, které se stávají „ohroženým druhem“.
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Řada studií po celém světě ukazuje, že lidé žijící v manželství jsou  
ve srovnání s nesezdanými páry: 

1. šťastnější,
2. zdravější a žijí déle,
3. více vydělávají, jsou pracovitější a více naspoří. 

(Z tiskové konference k Národnímu týdnu manželství 2008 v ČR, poskytl ČEA Richard Kane, ředitel NTM ve Velké Británii)
Celý článek „Veřejné přínosy manželství“ na http://www.tydenmanzelstvi.cz/data/ke_stazeni/ke_stazeni_index.php

 Podle výsledku předběžné statistické bilance měla Česká republika
k 30. 9. 2008 10 446 157 obyvatel. V roce 2007 byla zaznamenána vůbec 
nejvyšší převaha počtu narozených nad zemřelými za posledních 25 let.

 Počet živě narozených dětí v 1.-3. čtvrtletí byl o 4,9 tisíce vyšší než 
v 1.-3. čtvrtletí roku předchozího a dosáhl 91,3 tisíce dětí. Jednalo se ale 
o nižší přírůstek než tomu bylo mezi stejnými obdobími let 2006 a 2007 
(meziroční nárůst tehdy činil 6,3 tisíce). Růst počtu živě narozených dětí 
zaznamenávaný od roku 2002 tak již mírně zpomalil. Průměrný počet 
dětí narozených jedné ženě během jejího reprodukčního věku se dále 
zvýšil a to na hodnotu 1,53 (1,49 v roce 2007). Ženy průměrně rodily ve 
29,3 letech (v roce 2007 ve 29,1 letech). Mimo manželství se za první 
tři čtvrtletí narodilo 32,8 tisíce dětí, podíl dětí narozených nevdaným 
ženám se tak zvýšil na 35,9 %. Počet uzavřených sňatků od ledna do 
září byl o 4 tisíce nižší než ve stejném období loňského roku. Uzavřeno 
bylo celkem 44,7 tisíce manželství. Zájem o vstup do manželství v roce 
2007 byl však zvýšen především díky atraktivnímu datu 7.7.2007, kdy 
bylo v jediném dni uzavřeno 4,4 tisíce manželství. Úroveň sňatečnosti  
v letošním roce nikterak nevybočuje ze situace posledních let, kdy na rozdíl 
od plodnosti nedochází k jejímu vzestupu. Přetrvává tak nižší obliba soužití 
v manželském svazku než tomu bylo u předchozích generací. Výsledkem 
je zmíněný růst podílu dětí rodících se mimo manželství.

 V prvních třech čtvrtletích letošního roku bylo rozvedeno 23,4 tisíce 
manželství, což byl počet srovnatelný s počtem za prvních devět měsíců 
roku 2007, kdy jich bylo registrováno 23,2 tisíce. Intenzita rozvodovosti  
v České republice je v posledních několika letech stabilizovaná a drží se na 
úrovni okolo padesáti procent manželství končících rozvodem. Průměrný 
věk rozvádějícího se muže v roce 2008 byl 40,9 roku, ženy 38,0 roku. 
Návrh na rozvod častěji podávají ženy, 65 % rozvodů v 1.-3. čtvrtletí bylo 
rozvedeno na návrh ženy.

Srovnejte tyto skutečnosti s poslední statistikou Českého statistického úřadu: 

Zdroj: ČSÚ, výběr z rychlých informací, pohyb obyvatelstva – 1.-3. čtvrtletí 2008, sestaven k 11.12.2008  
on-line: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby121108.doc


