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Výroční zpráva 2020 

Prostor pro rodinu 

prostor v srdci moderní společnosti 

Thákurova 3, Praha 6, 16000,  IČ:22735224 

 

Prostor pro rodinu je nezisková organizace, která vznikla v r. 2008 na podporu aktivit rodičů s 
dětmi a slaďování osobního a pracovního života. Prostor pro rodinu realizoval akce a projekty  
v různých krajích po celé ČR, nyní působí v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji.  

Poslání: Naším základním posláním je přispívat k vytváření zdravé rovnováhy mezi naplněním 
rodičovské lásky a seberealizací rodičů, a tím podpořit změnu ve vnímání péče o děti a rodinu 
v české společnosti.  

Poskytování kvalitní péče o nejmenší děti pak vnímáme jako praktický nástroj při slaďování 
práce a rodiny. 

   

Vize pro rok 2020: 

Zajistit co nejkvalitnější péči v našich dětských skupinách a mikrojeslích. Věnovat se vzdělá-
vání pečujících a prohlubovat jejich odborné znalosti. Odborností zvyšovat povědomí o hod-
notě péče o nejmenší děti. Rozvíjet dobrovolnickou činnost. 

Svou vizi jsme v roce 2020 plnily jen částečně úspěšně, vzhledem k tomu, že i do naší činnosti 
zasáhla epidemiologická situace ve světě, způsobená virem SARS -Covid 19, a nouzový stav v 
ČR. Svou činnost jsme musely omezit a během měsíců března a dubna některé z našich zařízení 
zcela uzavřít. Uzavření skupin a omezení jejich činnosti se projevilo na fungování Prostoru pro 
rodinu také finančně. V provozu chyběly peníze od rodičů a nízká docházka dětí se projevila i 
na platbách ze strany dotace v OPZ ESF. 

Následně, i když se situace pomalu zklidňovala, jsme ve své činnosti musely čelit novým vý-
zvám a těžkostem. Obavy z nemoci, které ovládly velkou část populace v ČR, se projevily na 
docházce dětí do našich dětských skupin, mnozí rodiče pracovali z domova a v péči o děti se 
střídali, nebo si v případě uzavření škol ponechali doma mladšího sourozence, když pomáhali 
školákům zvládat své povinnosti. Zcela nemožné pak bylo uskutečnit plánované setkání s ro-
diči k příležitosti Dne rodiny, na který jsme měly přichystaný program pro cca 100 osob a které 
bylo také jednou ze stěžejních dlouhodobě plánovaných dobrovolnických a osvětových akcí. 

Většinu z plánovaných setkání a vzdělávacích aktivit jsme musely realizovat v omezené míře 
z důvodu preventivních opatření, která byla nastolena při setkávání ve skupině osob.  
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Mnohé se přesto podařilo a svou vizi jsme v roce 2020 naplnily prostřednictvím těchto akti-
vit: 

- Poskytováním péče o děti v mikrojeslích 

- Poskytováním péče o děti v dětských skupinách 

- Ověřením kvality péče prostřednictvím auditů MPSV 

- Vzděláváním pečujících osob/chův 

- Podporou dobrovolnických aktivit 

 

 

 

V roce 2020 Prostor pro rodinu realizoval tyto projekty:  

 

Projekt: Poskytování péče o nejmenší děti v mikrojeslích První krůčky: 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_070/0011327, OPZ 

Doba trvání projektu: 1.7.2019-30.6.2022 

Celková dotace: 2 884 153, 22  

 

Mikrojesle První krůčky sídlí v centru města v ulici Tyršova v Praze 2. Mikrojesle disponují ka-
pacitou 4 míst a jsou otevřeny pro děti od 6 měsíců celodenně každý všední den, mimo 

svátky. O děti se zde v tomto roce staraly a program tvořily hlavní pečující Eliška Koudelková 
a nově kolegyně Michaela Kovácsová, speciální pedagožka se zaměřením na logopedii. V jes-

ličkách zůstal stávající počet dětí ve stejné sestavě. Rodiče si pochvalují malý kolektiv a 
téměř individuální péči se zaměřením a na přípravu dětí na vstup do většího kolektivu MŠ. 
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Díky darům od rodičů (viz finanční zpráva) se podařilo v jesličkách obnovit hračky a pomůcky a přizpůsobit je 
tak potřebám dětí. 

 

Projekt: Provoz mikrojeslí Jako doma: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_070/0011407, OPZ 

Doba trvání projektu: 1.7.2019-30.6.2022, 

Celková dotace: 2 884 153,22 

 

Zařízení je umístěno v ulici Slezská v Praze 2. Mikrojesle disponují kapacitou 4 míst a jsou 
otevřeny celodenně každý všední den, mimo svátky. Začátkem roku 2020 odešla hlavní peču-
jící na MD a na základě výběrového řízení byla vybrána nová kolegyně Vlaďka Kutišová, ošet-
řovatelka s dlouhodobou zkušeností s prací s dětmi. Také zde zůstalo dětské osazenstvo ve 
stejné podobě. Děti navštěvují Mikrojesle Jako doma již od věku miminek a je jim zde dobře. 
Díky darům od rodičů (viz finanční zpráva) se podařilo jednoduše uzpůsobit dvorek na ven-
kovní dětský koutek. Děti zde mají k dispozci pískoviště, klouzačku, truhlíky s bylinkam. 
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Dvorek je využívám převážně odpoledne a probíhají zde mimo jiné i akti-

vity zaměřené na ekologickou výchovu. 

 

Projekt: Provoz DS První slova: OPZ 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014434 

Doba trvání projektu: 1.11.2019-30.4.2022 

Celková dotace: 1 801 260,00  

 

Dětská skupina pro 6 dětí je určena pro zaměstnance Prostoru 
pro rodinu a jeho partnery, nevládní neziskové organizace Čes-
kou ženskou lobby a EPPAS,z.s. 
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Skupinka sídlí v srdci pražských Vinohrad, je malá, s kapacitou 6 míst. Každý všední den zde 
poskytují péči dětem od 1 roku věku vedoucí Helena Donovalová s kolegyní Marcelou Řežáb-
kovou. Skupinka je velmi heterogení, a tak se zde setkávají děti ve věku 1,5 roku stejně tak 
jako tříletí. 

 

 

 

 

Projekt: Dětská skupina Radost: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016675 

Doba trvání: 1.10.2020-30.3.2022 
Celková dotace: 2 173 320,00 
 
Dětská skupina sídlící poblíž stanice metra Hradčanská je určena pro veřejnost a disponuje 
kapacitou 12 míst. Vzhledem k prostorovému uspořádání jsou přijímány děti od 2 let věku. 
Tým vede pedagožka Tereza Patolánová, která zde působí v duchu Waldorfské pedagogiky, 
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děti i rodiče si zde mohou užít rozličné slavnosti navázané na roční období a tak se propojit 
téměř v komunitním duchu. 
O děti zde pečuje tým Bára Římská, Soňa Šmídová a Kamila Dušková a dramatický kroužek 
vede Lidija Glavanaková. 

Dětská skupina Radost prošla na jaře 2020 
úspěšně 
auditem 
kvality 
MPSV. 
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Projekt: DS Hrajeme si v Praze: CZ 03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016 

Doba trvání projektu: 1.9.2020-28.2.2022 

Celková dotace: 2 173 320,00 

 

Dětská skupina Hrajeme si s kapacitou 12 míst slouží veřejnosti. Sídlí ve vilce poblíž pražské 
Hadovky a je hojně využívána pro děti již od 1 roku věku. Péči o děti od 1 roku věku zde vede 
Monika Hoang v týmu s Helenou Mentlíkovou a Jolanou Prokopovou (začátkem roku 2020 
odešla na MD). V týmu spolupracuje pedagožka pohybových aktivit Lenka Kniha Bartůňková 
a  v roce 2020 se na péči podílela pečující Kateřina Halamová. Do dětské skupiny (v běžném 
režimu) dochází čtecí babička Jana. Vzhledem k nízkému věku dětí sem vždy rády vítáme spo-
lupracující dobrovolnice. V dětské skupině  Hrajeme si byl na jaře 2020 úspěšně realizován 
audit kvality MPSV. 
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Projekt: Provoz DS Medvídek v Berouně CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014103 

Doba trvání projektu: 1.9.2019-28.2.2022 

  

Celková dotace: 3 602 520,00 

DS Medvídek v Berouně sídlí v Berouně, ve středních Čechách a disponuje kapacitou 12 míst 
pro děti od 1 roku věku. Díky své pozici poblíž řeky Berounky a vlakového nádraží je tato DS 
specifická hojným využitím výletování s dětmi každého věku a pobytem venku. Skupinku 
v roce 2020 vedla pečující Zuzana Jakabová v týmu s Karolinou Ryskovou a Nikol Hypšovou.  

I dětské skupině Medvídek v Berouně byl v zimě 2020 udě-

len certifikát kvality péče MPSV. 
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Projekt: Dobrovolníci v Prostoru pro rodinu (rozhodnutí 190) 

Trvání projektu: 1.1. 2019-31.12.2022 

Celková dotace pro rok 2020: 15 000,- (činnost koordinátora) 

Během roku 2020 ukončila spolupráci Magda Šimonová, která zastávala funkci koordinátora 
dobrovolníků. Péči o dobrovolníky a administraci spojenou s dotací na dobrovolnický 
program převzala od září 2020 Monika Frydrychová, koordinátorka dobrovolníků, která vyko-
návala tuto práci na DPP. 

Našimi dobrovolníky jsou nejčastěji studenti středních a vysokých škol, rodiče dětí 
docházejících pravidelně do našich dětských skupin/jeslí a také ženy, které chtějí pomáhat ve 
svém volném čase. Někteří z našich dobrovolníků (z řad rodičů) pomáhali s úpravou a údrž-
bou dvorečků, kam si děti mohou chodit hrát. Měli být také nápomocni při plánovaných jed-
norázových akcích (např. Den rodiny, MDŽ v domech pro seniory), které se vzhledem k epi-
demiologické situaci způsobené covid-19 nemohly uskutečnit.  

 

Kde dobrovolníci pomáhají: 

Dobrovolníci v Prostoru pro rodinu pomáhají ve všech dětských skupinách v Praze i v Mikro-
jeslích Jako doma a První krůčky.  

Hodnocení realizovaných aktivit, naplnění cílů 

V roce 2020 k nám chodily dobrovolnice, které pomáhaly s běžným chodem jeslí/dětských 
skupin. Tyto dobrovolnice přinášely dětem i pečujícím oživení a nové aktivity, např. čtecí 
babička, kterou si děti velmi oblíbily. Podařilo se získat pomoc ze strany rodičů, kteří dobro-
volně udržovali dvoreček náležící jeslím. 

V druhé polovině roku 2020 jsme oslovily zájemce o dobrovolnickou činnost na portálu Dob-
rovolník.cz a Regionální dobrovolnické centrum Praha. Z celkem 5 zájemkyň, se kterými měla 
koordinátorka schůzku a které si práci s dětmi přímo vyzkoušely, se nám podařilo získat 2 
nové dobrovolnice z řad studentů na dlouhodobou spolupráci v přímé péči o děti.  

Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné ani vhodné příliš využívat v období první a 
druhé vlny covid-19 dobrovolnickou pomoc kvůli obavám rodičů a zvýšenému riziku nákazy v 
jednotlivých mikrojeslích/dětských skupinách. 

V roce 2020 se zapojilo celkem 6 dlouhodobých dobrovolníků ze 7 plánovaných. Tito dobro-
volníci podpořili činnost jednotlivých zařízení. Díky nim se podařilo částečně odlehčit hlavním 
pečujícím a dětem přinést nové zážitky.  

Další činnost Prostoru pro rodinu: 

Vzdělávání a zkoušení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky dle 
NSK: Vzhledem k omezeným možnostem setkávání se včetně prezenčního studia a zkoušení, 
ale i celkové atmosféře ve společnosti a prevenci, se v tomto roce uskutečnilo pouze 1x 
zkoušení a omezeně 3 vzdělávací aktivity pro veřejnost: 

 Seminář zdravé výživy pro děti a pečující s PharmDr. Margit Slimákovou 
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 Poskytování 1. pomoci u dětí a prevence onemocnění s lektorkou ZDRSEM Dominikou 
Kadeřávkovou 

 Využití aromaterapie pro psychohygienu pečujících osob s Mgr. Janou Hašplovou 

Vzhledem k epidemiologickým opatřením probíhaly semináře venku 

 

 

 

Kancelář a vedení Prostoru pro rodinu: 

Rok 2020 byl v Prostoru pro rodinu plný výzev.Vzhledem k tomu, že všechny pracovnice v 
týmu jsou matkami několika dětí, bylo v roce plném protiepidemiologických opatření ještě 
náročnější skloubit rodinu a prácovní nasazení. Nejvíce se nám dařila práce na sociálních 
sítích a to díky kolegyni Markétě Dvořákové, která bravurně zvládala práci z domova i po 
večerech. Na jaře 2020 odešla z týmu dlouholetá spolupracovnice finanční manažerka Ing. 
Magda Šimonová. Vzhledem ke své hluboké znalosti organizace, v Prostoru pro rodinu pra-
covala více než 7 let, zůstává v týmu jako členka správní rady. V září opustila organizační tým 
Ing. Bára Hurychová, koordinátorka komunikace, a nahradila jí Mgr. Kateřina Nováková. V 
prosinci 2020 odešla na MD i koordinátorka mikrojeslí Mgr. Tereza Jungbauerová. V září byla 
přijata nová koordinátorka dobrovolnických aktivit Monika Frydrychová. ŘeditelkouProstoru 
pro rodinu zůstává Mgr. Karolina Nedělová.  

 

Správní rada funguje ve složení PhDr. Irena Tomešová, PhDr. Dana Rabiňáková, Gabriela So-
chorcová a Ing. Magda Šimonová. 
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Hospodaření 2020: 

Epidemiologická situace způsobena virem Covid se projevila i na provozu našich zařízení 
péče o děti. V roce 2020 docházelo k častému omezení docházky, a u některých skupinek 
došlo i uzavření v inkriminovaných měsících. To se projevilo jak na příspěvcích, resp.platbách 
od rodičů i výše finanční podpory z ESF. Věříme, že díky zájmu rodičů o poskytování služeb 
péče o děti a také díky opatřením, které byly v ČR zavedeny se podaří v dalším roce ztrátu 
vyrovnat. 


