Modely podpory rodin veřejně peněžitými dávkami.
Komparatistická studie řešení v České republice, Finsku a Velké Británii

Tato práce se zabývá komparací modelů podpory rodin veřejně u České republiky,
Finska a Velké Británie. Práce je pojata komplexně a do problematik uvádí
prostřednictvím prvních dvou kapitol, které charakterizují rodinu, sociální události
spojené s rodinou či evropské modely podpory rodiny dle převládajících principů.
Tyto principy dělí na solidaritní, občanský, korporativní a liberální. Následující
kapitoly pojednávají o rodinné politice v jednotlivých zemích. Kapitoly rozdělují na
historickou část, současnost a organizaci veřejní rodinné politiky.
Veřejná rodinná politika v České republice cílí zejména na nízkopříjmové rodiny,
kterým poskytuje dávky hrazené z veřejných rozpočtů. Zásadním legislativním
dokumentem je zde zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který upravuje
peněžité dávky podstatné pro praktickou část. Jedná se o porodné, pohřebné,
rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení či přídavek na dítě.
Ve Finsku je rodinná politika zaměřena především na zajištění správného vývoje a
dobrých životních podmínek pro děti, k čemuž slouží hojná finanční podpora,
rodičovské volno a široká nabídka služeb pro rodiny s dětmi. Důraz je kladen na
kvalitu života a zdraví dětí, potažmo jejich matek a vysokou zaměstnanost. To je
možné pozorovat i u peněžitých dávek, kde významnou složku tvoří příspěvky na péči
o dítě (child care allowances) či rodičovské příspěvky (parental allowances).
Velká Británie svou veřejnou rodinnou politikou cílí převážně na boj s dětskou
chudobou a rodiny podporuje převážně na příjem testovanými dávkami. Důležité
dávky jsou zejména Tax Credits a Child Benefit. V praktické části práce je pak
věnována pozornost jednotlivým dávkám ze všech tří modelů. Peněžitá podpora se
skládá z dávek v mateřství, rodičovství a dávky podpůrné při výchově dětí. Hlavní
složku u Finska tvoří rodičovské příspěvky (parental allowances) a příspěvky na denní
péči o děti (child care allowances) které pokrývají předškolní věk dítěte a umožňují
zaměstnání. Zvláštní dávkou je pak Child maintenance benefit.V České republice je
významnou složkou ve stejném období rodičovský příspěvek, která je netestovanou
dávkou. Ve Velké Británii tvoří hlavní složku podpory rodiny Child Benefit, který je
univerzální dávkou a Tax Credits, které motivují rodiče k zaměstnání

