JEDEN RODIČ: Nový KORONAVÍRUS ukazuje akí sme rodičia. Ak
porušujeme nariadenie OSTAŤ DOMA, ohrozujeme naše deti a seba.

Bratislava, 21. marec 2020 - Napriek všetkému, čo sa v týchto dňoch vo svete
deje, dnešný 21. marec je Medzinárodný deň Jednorodiča! #DenJednorodica
Tento deň, bol v roku 1984 stanovený na počesť a uznanie oddanosti a
dôležitej úlohy jednorodičov v životoch nezaopatrených detí a celej neúplnej
rodiny.
Sme presvedčení, že je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zdieľať príbehy o
jednorodičovských rodinách a objasniť situáciu v akej sa neúplné rodiny v súčasnosti
nachádzajú. Teraz musíme viac ako kedykoľvek predtým zdôrazniť dôležitú úlohu a
vynikajúcu prácu, ktorú jednorodičia každodenne vykonávajú pri striedaní
pracovného a rodinného života. Často pod veľkým finančným a emocionálnym
tlakom a to všetko pre svoje rodiny. Práve dnes, môžeme všetci spoločne podporiť
túto myšlienku a spomenúť si na susedu alebo suseda, ktorý sám vychováva deti. Na
Slovensku sú v každej 14-tej domácnosti deti vychovávané jednorodičom.
Dnešný #DeňJednorodiča je dňom príležitostí na upokojenie situácie medzi rodičmi,
aby počas pandémie koronavírus, boli k sebe oveľa zhovievavejší a aby konečne
ukázali svoju lásku k deťom a boli zodpovední. Zo všetkých strán, (televízia, rádio,
internet, okolie), počúvame, aby sme ostali doma. “Ostaňte doma! Ostaňte doma!” To
však neznamená, aby sme ohrozovali prevážaním to najcennejšie čo máme, deti, z
jedného domova, do druhého. Hoc by to malo byť iba cez ulicu alebo cez celé
Slovensko. Ak má mať toto odporúčanie zmysel, tak nechajte vaše deti doma a
nevystavujete ich riziku nákaze koronavírusom. “Tí rodičia alebo inštitúcie, ktoré sa
oháňajú súdnymi rozhodnutiami k úprave práv detí, vyvolávajú hádky a nedokážu
práve v takýchto vypätých situáciách reagovať ľudsky a zodpovedne, ukazujú svoju
skutočnú tvár, ” hovorí Eva Marková, riaditeľka n.o. JEDEN RODIČ.
“My odporúčame rodičom, ako matkám, tak aj otcom, aby sa práve v tomto období
dokázali dohodnúť na kontakte s deťmi po telefóne alebo skype. Aby rodič, ktorý
nemôže byť teraz so svojim dieťaťom/deťmi, mu bolo umožnené si s ním volávať a
vidieť ho online častejšie. Tento stav nebude predsa trvať večne! Čím budeme
zodpovednejší a nebudeme cestovať, navštevovať sa, stretávať, tým skôr sa náš
život dostane do normálnych koľají. V záujme zdravia detí, seba a všetkých ľudí, by
sme mali svoje deti chrániť. Preto zostaňte doma! Deťom vysvetlite vážnosť situácie
a buďme všetci k sebe slušní!” Dodáva Marková

O histórii Medzinárodného Dňa Jednorodiča. #DeňJednorodiča
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Deň Jednorodičov vznikol v Amerike v 1984, na základe petície, ktorú založili Janice
Molgen a organizácia: Rodičia bez partnerov.
Odvtedy si ľudia v krajinách, kde
existujú organizácie na podporu a pomoc jednorodičovským rodinám, pripomínajú v
tento deň, dôležitú rolu a úlohu jednorodičov, ktorí sami vychovávajú svoje deti, bez
rovnakej podpory zo strany expartnera. Pomôžte nám viac podporovať
jednorodičovské rodiny, aby mohli žiť bezpečne, a šťastné životy. Chceme, aby všetci
vedeli, že je Deň Jednorodičov, a aby sme to dokázali, potrebujeme vás!
Pripravili sme pre jednorodičovské rodiny, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii
výzvu. Lebo, ak je rodič na všetko sám a nezvládne to, je ohrozená celá neúplná
rodina! Práve v rodinách, kde je na celú domácnosť a náklady spojené s jej
fungovaním len jeden príjem, je veľmi náročné obstarať čo i len základné potreby pre
život. Viac informácií o výzve.
O neziskovej organizácii JEDEN RODIČ:
Nezisková organizácia JEDEN RODIČ je prvá a jediná organizácia, ktorá na
Slovensku pomáha rodinám, v ktorých je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič.
Na Slovensku neexistuje presná evidencia detí vyrastajúcich v rodinách iba s jedným
rodičom – a pritom snáď každý z nás takú rodinu vo svojom okolí pozná. Nezisková
organizácia JEDEN RODIČ podporuje takéto rodiny, aby mohli žiť bezpečný a
plnohodnotný život. Poskytujú informácie, ktoré pomôžu jednorodičom prejsť týmto
náročným životným obdobím dôstojnejšie a šťastnejšie, dávajú im príležitosť, aby
získali nové zručnosti a vedomosti na lepšie zvládnutie každodenných situácií. Viac
na https://jedenrodic.sk/o-nas/.
Ak ste jednorodič a potrebujete pomôcť, poprosíme vás o registráciu a vyplnenie
prieskumu čo najpodrobnejšie. https://jedenrodic.sk/registracia/
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