VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Prostor pro rodinu, z.ú. / Thákurova 3, Praha 6
IČ: 22735224

Prostor pro rodinu je nezisková organizace, která vznikla v r. 2008 v Černém Dole v Krkonoších, na podporu aktivit rodičů s dětmi a slaďování osobního
a pracovního života. Od svého vzniku jsme v Prostoru pro rodinu realizovali akce a projekty v Královehradeckém, Libereckém a Jihomoravském kraji. Nyní působíme
v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji.
Naším posláním je přispívat k vytváření zdravé rovnováhy mezi naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů, a tím podpořit změnu ve vnímání péče o rodinu
v české společnosti.

Vize pro rok 2018:
V tomto roce jsme chtěli rozvíjet péči v mikrojeslích a dětských skupinách tak, abychom upevnili své postavení mezi dalšími podobnými institucemi a mohli
diverzifikovat své zdroje příjmů. Přejeme si poskytovat co nejkvalitnější péči i o nejmenší děti a napomoci tak rodičům s malými dětmi v období návratu na
pracovní trh. Pokud se povede tuto vizi uskutečnit, zaměříme se i na rodiče, kteří mají sladění práce a rodiny ještě obtížnější a to zejména na sólorodiče.
Svou vizi jsme realizovali prostřednictvím těchto aktivit:
• Poskytováním péče o děti v mikrojeslích
• Poskytováním péče o děti v dětských skupinách
• Vzděláváním pečujících osob/chův
• Podporou samoživitelek
• Osvětovou činností
V roce 2018 jsme oslavili desetileté výročí od vzniku organizace.

Výroční zpráva 2018
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ŘEKLI O NÁS

„Vůbec se nedivím, že Prostor pro rodinu už slaví 10 let. Smysluplné

„Prostor pro rodinu mi poskytl jednu z prvních možností, jak prezentovat

projekty, otevírání společenských témat poutavým způsobem, pomoc

gender, rovné příležitosti a problematiku slaďování. Uvědomila jsem si, že

konkrétním lidem.“

různé skupiny žen mají různé potřeby a očekávání od svých životů. Učily
Mgr. Jan Farský, poslanec

jsme se při společných aktivitách tuto odlišnost respektovat, což pro mě
osobně byla velká škola. Za ni organizaci Prostor pro rodinu děkuji.“
Kateřina Hodická, Genderové centrum NORA Brno

„Prostor pro rodinu je pro mě hlavně prostorem inspirativního setkávání
se ženami, které chtějí něco užitečného vykonat, jsou vstřícné a kreativní,
otevřené a akční. Milý Prostore pro rodinu, přeji ti k tvým kulatým

„Práce s ženami tvořícími Prostor pro rodinu je pro mne vždy profesním

narozeninám mnoho nových nápadů a také dostatek finančních

zážitkem a novou zkušeností. Do své práce dávají nejen spousty času

prostředků k realizaci tvých plánů pro dobrou službu, kterou děláš.“

a energie, ale i celé svoje srdce. Přeji tvůrkyním i realizátorkám Prostoru

Ilona Sovová, tajemnice TUL (Technická univerzita v Liberci)

pro rodinu k 10. výročí hodně sil a čerstvých nápadů a za nás všechny
děkuji za péči, kterou věnujete tomu, aby sladění práce s péčí o rodinu bylo
snazší a přinášelo radost všem.“
Lenka Šťastná, Prezidentka Business and Professional Women ČR, z.s.

Řekli o nás
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„Vždycky mne potěší a povzbudí setkání s tím, kdo si umí ke všednodenním problémům položit zásadní otázky. Velikou radost mám, když se jeho hledání
odpovědí také ubírá směrem, která i já sleduji. Když zjistím, že odpovědi našel a svůj záměr naplnil, považuji to za malý zázrak. A pro sebe za vzácný dar.
Přesně tyto pocity mám spjaty se setkávání s paní Mgr. Karolinou Nedělovou, zakladatelkou Prostoru pro rodinu.
Z pestré mozaiky nosných myšlenek projektu Prostoru pro rodinu bych chtěla vyzdvihnout především hluboce lidský přístup, přirozenost, životní logiku
a funkčnost, které jsou charakteristické pro jeho koncepci a zásadní pro obdivuhodně úspěšné výsledky.
Hledání pomoci matkám, kterým práce a zaměstnání komplikují v péči o děti plnění rodinných povinností, trvá více jak dvě stě let. Pozoruhodných pokusů byla
v minulosti celá řada, i když ne všechny se osvědčily. Věříme, že naše současné snahy budou lepší.
Velice oceňuji, že Prostor pro rodinu úskalí této situace citlivě zaznamenal a zvolil zcela jinou strategii. Ukazuje rodičům jak samostatně ale s porozuměním
hodnotit výchovné situace, posiluje jejich přirozené cítění a vrací sebedůvěru. Učí je propojit promyšlené požadavky s respektem ke spontánním, emocionálně
podmíněným potřebám dítěte. Vede rodiče k poznání, že v obou případech je nejdůležitějším východiskem individuální přístup, radostná atmosféra, smysluplný
obsah činnosti a tomu odpovídající nenásilná metoda.
Péče o dítě mimo domov je přirozená mezilidská situace, jejíž atmosféru tvoří vzájemná důvěra, respekt a rovnoprávnost subjektů, spojených zájmem
o prosperitu dítěte. Základ úspěšného edukačního působení a vytváření důvěryplných vztahů je založeno na demokratickém, otevřeném setkávání všech
zúčastněných. Rodiče (a všichni ostatní) jsou v Prostoru pro rodinu spolupracujícími partnery, kteří se domlouvají a společně radí co má každý v zájmu dítěte
udělat.
Obdivuji všechny, kteří se v uplynulých deseti letech na vytváření Prostoru pro rodinu podíleli. Jejich cesta měla pravděpodobně i své zákruty, ale přehled bohaté
a pestré činnosti, statistika úspěšných akcí a upřímná slova svědectví účastníků svědčí jednoznačně o tom, že byla správná a proto úspěšná.“
Doc. PhDr. Eva Opravilová CSc.

Zakladatelka katedry primární pedagogiky PedF. UK

Řekli o nás
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V ROCE 2018 JSME PRACOVALI
NA TĚCHTO PROJEKTECH:
Projekt:
Profesionalizace spolku Prostor pro rodinu
(realizace: 1. 8. 2016-31. 7. 2018, v celkové výši 2 186 115,90 Kč)

Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, ESF pod registračním číslem CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001974. Profesionalizace spolku Prostor pro
rodinu.
Projekt jsme dokončili bez problémů. Díky projektu vznikly nové webové stránky a rozšířil se i jejich obsah. Stránky jsou intuitivnější a přehlednější. Vznikla nová
vize a byla založena platforma: „Aliance pro dobré dětství“, která se bude zabývat péčí o dětství jako o trvalou hodnotu a důležitý zdroj životní síly v dospělosti.
V projektových aktivitách jsme získali znalosti jak rozdělit své zdroje příjmů tak, aby naše organizace v příštích letech nemusela být závislá na dotacích z ESF.
Partnerskou organizací v projektu byla střešní organizace Children in Scotland. Děkujeme!

Projekty v roce 2018
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Projekt:
Vybudování a provoz Dětské skupiny Hrajeme si
(realizace od 1. 4. 2016-31. 8. 2018, celkové náklady 3 000 444,-)
Dětská skupina pro veřejnost pro nejvýše 12 dětí, kde rodiče mohou zvolit docházku dle potřeb svých i dítěte. Denní docházka je rozdělena do 3. bloků
V Dětské skupině Hrajeme si v Praze 6, jsme v tomto roce pečovaly o děti již od 1 roku věku. O děti se staraly 3-4 pečující osoby. Práce v této skupince je přizpůsobena
věku dětí a jejich potřebám. I přes věkové rozdíly se dařilo realizovat program a to hlavně výtvarné aktivity, hudební a pohybové. V roce 2018 jsme poskytly péči dětem
ze 40 rodin.
Podařilo se nám získat podporu na další plynulé pokračování díky opakované dotaci z ESF do roku 2020, projektem: Provoz DS Hrajeme si v Praze registrační číslo CZ
.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008525 prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění
pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Projekty v roce 2018
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Dětská skupina „Hrajeme si“
Chtěli bychom moc poděkovat za krásný rok, který Adámek strávil v DS Hrajeme si. Mate krásné prostory, kde Adámek vždy našel pro sebe místo a velmi mile
tety :) Oceňujeme také osobni přistup a partnerskou spolupráci s rodiči. Adámek pořád vzpomíná na svoji „malou školku“ a plyšáka pejska všude s sebou nosí.
rodiče Adámka

....děkujeme za vše, byla to radost chodit někam, kde jsou všichni tak milí a vstřícní, všude jen doporučujeme. Za pár let dorazím s mladším :)
S pozdravem a díky,
Anna N.

Projekty v roce 2018
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Projekt:
Vybudování a provoz Dětské skupiny Radost v Praze
(realizace: od 1.4. 2016-31.8. 2018, celkové náklady 3 000 444,-)
Dětská skupina pro veřejnost pro nejvýše 12 dětí, rodiče mohou zvolit docházku dle potřeb svých i dítěte. Denní docházka je rozdělena do 3. bloků
V DS Radost pečujeme o děti od dvou let věku. Zde je pro nás inspirací Waldorfská pedagogika. V této dětské skupině jsme v tomto roce poskytly péči dětem 45
rodičů.
Díky prodloužení dotace můžeme v provozu pokračovat za podobných podmínek až do roku 2020.
DS Radost v Praze registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/00 prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup
k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce a sociálních
věcí.

Projekty v roce 2018
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Dětská skupina Radost
Moc děkujeme za krásné prostředí se skvělou péčí. Luisa chodí do školky
moc ráda, naučila se všechny písničky a básničky, co znají rodiče a možná ještě víc.
Maminka Luisy.

Slečny a paní z pečujícího personálu jsou moc milé a děti mají skutečně rády. Přistupují k nim individuálně, což v kombinaci s malou skupinkou dětí vytváří
dojem domácí atmosféry. Neřeší se tam hlouposti typu přezutí, je možné dát dítěti s sebou vlastní jídlo. Děti hodně tvoří, zpívají, tancují. Ven chodí na okolní
hřiště nebo na dvorek domu, kde je hřiště, občas do Stromovky. Jsem moc vděčná za péči, které se dceři v Radosti dostalo – a ona tam také velmi ráda chodila.
Děkuji!
maminka Valentinky K.

Projekty v roce 2018
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Projekt:
Vybudování a provoz DS Medvídek v Berouně
(realizace od 1. 4. 2017-31. 8. 2019, celkové náklady 3 000 444,-)
Dětská skupina pro veřejnost pro nejvýše 12 dětí, rodiče mohou zvolit docházku dle potřeb svých i dítěte. Denní docházka je rozdělena do 3. bloků
V Dětské skupině Medvídek v Berouně pečujeme o děti ve věku od 1 roku do 4 let, které tvoří zajímavou skupinku. Využívaná jsou převážně dopoledne. V roce 2018
jsme zde poskytly péči o děti 20 rodinám z Berounska.

I v této skupině se podařilo prodloužit provoz díky navazujícímu projektu:
Provoz DS Medvídek v Berouně, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014103, prioritní osa OPZ: 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud
jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Projekty v roce 2018
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Dětská skupina Medvídek v Berouně
Moc děkujeme za krásný rok. Dcera i já jsme byly moc spokojené, kudy chodíme, tudy chválíme. Přejeme celému Prostoru pro rodinu další spokojené zákazníky
a doufáme, že ještě někdy Vašich služeb do budoucna využijeme.
Maminka Nikolky.

Moc Vám za vše děkujeme a budeme na Vás s láskou vzpomínat.
Maminka Natálky a Kryštofa.

Projekty v roce 2018

20

Projekt:
MPSV„Podpora implementace služby péče o děti od šesti
měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření
služby“
(realizace 1.4. 2017- 31.8. 2018,dotace: 1 618 800 kč)
Mikrojesle 1. krůčky, 1. slova -Jako doma, Projekt s reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_127/0003661 je spolufinancován z Evropského strukturálního fondu
V mikrojeslích 1. krůčky a 1. slova - Jako doma jsme pečovaly děti z celkem 20 rodin. Jedny mikrojesle mají kapacitu 4 místa a děti jsou přijímány již od 6. měsíců věku.
Partenrem v projektu byla MČ Praha 2.

Projekty v roce 2018
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Mikrojesle „1. krůčky“
jako doma
Moc, Moc bych Vám i holkám Terezce a Elišce chtěla poděkovat za koncept Prostor pro rodinu, ani nevíte jak moc jste mi pomohly.
Maminka Erika, První krůčky

Chci Vám alespoň touto cestou poděkovat (a Elišce a Terezce) za příjemné prostředí, kam se moje holčička pokaždé vysloveně těší a vzhledem k tomu, že je
zatím jedináček, se tam i viditelně rozvíjí a socializuje
Maminka Stelly, navštěvující První krůčky

“S mikrojesličkami jsme byli velmi spokojeni .. vstřícnost lektorek, jejich opravdu pozitivní a srdečný vztah k dětem, také pestrý program, časté pobývání venku
a prima kolektiv „komunitního“ typu i s rodiči - to všechno nás celou dobu ubezpečovalo , že je o naši dceru perfektně postaráno.
Hana S., maminka Toničky

Projekty v roce 2018
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Po skončení projektu se snažíme
službu rodičům poskytovat i nadále
a transformovat mikrojesle na nejmenší
dětskou skupinu. Financování plné výše
poplatků od rodičů je obtížné, spíše
nemožné....Naším dalším cílem, je získat
potřebnou dotaci aby zařízení nemusela
ukončit svůj provoz.
Pro zlepšení podmínek v jesličkách v centru
Prahy jsme požádaly o grant Prahy 2 na
ekologické aktivity a dotaci jsme získaly.
Dotace v částce 20 tisíc šla v plné výši na
zařízení dvorku pro děti ve vnitrobloku
jesliček 1. krůčky v Praze 2.
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„Finanční prostředky poskytnuté ÚMČ Praha
2 byly vynaloženy hospodárně, efektivně
a souvisejí s předmětem smlouvy č. 6/2018/
OŽP o poskytnutí dotace
Ing. L. V.“
Referent odboru životního prostředí
MČ Praha 2

27

Mikrojesle „1. slova“
jako doma
Zoe se skvěle adaptovala, dnes poprvé spala v jesličkách a vše proběhlo bez problémů (hlavně tedy díky citlivému zacházení Heleny a Marcely). Mám z toho
radost. “
Maminka Zoe

Byla jsem se včera podívat u Vás v jesličkách a jsem nadšená! Koncept jako doma se mi moc líbí!
Zájemkyně o První slova

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat tetám Hele a Marcele, které byly po celou dobu nesmírně vřelé, laskavé, trpělivé a profesionální. Laťku nasadily
opravdu vysoko.
Maminka Emilky, První slova

Projekty v roce 2018
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Mimoprojektové aktivity:
I v roce 2018 u nás probíhalo zkoušení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky dle NSK. V tomto roce zkouškou prošlo a kvalifikaci získalo
17 uchazeček.
V říjnu 2018 jsme se v rámci členství BWCR účastnily veletrhu HR Days, kde jsme vedly mentorigový stůl na téma Sladění práce a rodiny.
Jako členská organizace České ženské lobby jsme aktivním členem pracovní skupiny Genderově citlivé vzdělávání.
Mimo zaměstnanců se na činnosti Prostoru pro rodinu podílejí také dobrovolníci/dobrovolnice. Díky spolupráci dobrovolnice Lajly, která nám pomáhá v komunikaci
s veřejností, se podařilo získat finanční dar na poskytování péče zdarma matkám samoživitelkám. Dar v hodnotě 100 tisíc Kč od nadace Jistota KB v projektu „Prostor
pro mámy samoživitelky“ Srdeční záležitost využilo zatím 5 matek samoživitelek, jejichž děti mohly zdarma využít péče v našich zařízeních a jim tak pomohlo lépe
skloubit pracovní a rodinný život. Medailonky některých matek jsme zveřejnily na fb v krátkých video-rozhovorech. Projekt pokračuje do poloviny roku 2019. Pokud
budeme mít možnost, rády bychom v podpoře sólo-rodičů pokračovaly.
Dalšími dobrovolníky jsou rodiče z jesliček První krůčky, kteří se aktivně podíleli na zvelebování dvorku ve vnitrobloku a společnými silami vytvořili bylinkovou zahrádku
a malé dětské hřiště, které mohou využívat nejen děti z jesliček, ale také děti obyvatelů domu v Tyršově ulici v Praze 2.

Mimoprojektové aktivity
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Prostor pro rodinu tvoří:

Dětská skupina Hrajeme si:

Lenka Valtrová, Helena Mentlíková, Jolča
Prokopová, Gabča Veseláková

Mikrojesle 1. krůčky:

Eliška Koudelková, Terezka Votrubová

Co tvoří Prostor pro rodinu

Dětská skupina Radost:

Daniela Peterková, Libuše Gottwaldová,
Bětka Bolková

Mikrojesle 1. slova:

Helena Donovalová, Marcela Řežábková

Dětská skupina Medvídek
v Berouně:
Petra Fenclová, Tereza Žáčková,
Míša Plhalová

Kancelář:

Magda Šimonová, Bára Hurychová, Markéta
Dvořáková a Karolina Nedělová
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Finanční zpráva
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Zvláštní dík za spolupráci patří:
PhDr. Irena Tomešová, PhDr. Dana Rabiňáková, Kateřina Bartošová, PhDr. Alena Šteffelová, Ing.Nina Vomáčková, MgA Petra Smítková, MuDr. Barbora Nižnanská,
Bc. Lenka Smejkalová, Mgr. Blanka Kaválková, Ing. Petr Hiršl, Světlana Šárková, Ing. Lenka Janečková, Irena Mrúzková, Pavla Wenzlová, Bc. Lucie Holmanová, Šárka
Vébrová, Aneta Počtová, Šárka Škvorová a také Radek Petřík a Václav Kusák

Dík za spolupráci
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Děkujeme za spolupráci, inspiraci a podporu:

Poděkování
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Společně
tvoříme prostor pro Vás a Vaše děti,
v srdci moderní společnosti

Prostor pro rodinu, z.ú. / Thákurova 3, Praha 6
+420 774 402 131
info@prostorprorodinu.cz
www.prostorprorodinu.cz
IČ: 22735224
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