
Výroční zpráva 2019

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 v Krkonoších na podporu

aktivit rodičů s dětmi a slaďování osobního a pracovního života. V minulosti jsme realizovali

akce a projekty v různých krajích, nyní působíme v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji.

Své poslání realizujeme v činnostech, které přispívají k vytváření zdravé rovnováhy mezi

naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů, a tím podporují změnu ve vnímání péče

o děti a rodinu v české společnosti.

Vize pro rok 2019:

Přejeme si poskytovat co nejkvalitnější péči i o nejmenší děti a napomoci tak rodičům

s malými dětmi v období návratu na pracovní trh. Nezapomínáme ale, že i lidé, kteří

v Prostoru pro rodinu pracují, jsou mnohdy naší cílovou skupinou.

Svou vizi jsme naplnili prostřednictvím těchto aktivit:

● poskytováním péče o děti v mikrojeslích

● poskytováním péče o děti v dětských skupinách

● vzděláváním pečujících osob/chův

● týmovým setkáváním pracovním (strategické plánování a vzdělávací semináře) i

přátelským (společný oběd, vánoční večírek)

● nastavením pravidel vzájemné komunikace

● podporou dobrovolnických aktivit

Díky zkušenostem v minulých letech a práci s dětmi v terénu vnímáme, jak zásadní je pevný

stabilní tým. Naší vizí v tomto roce bylo posilovat a rozvíjet vnitřní personální zdroje

organizace. To převážně u osob, které pracují v přímé péči o děti v dětských skupinkách i

mikrojeslích.

Výroční zprávu 2019 tedy věnujeme našim lidem ☺



Mikrojesle První krůčky:

Projekt: Poskytování péče o nejmenší děti v mikrojeslích První krůčky:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_070/0011327, OPZ

Doba 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

kapacitou 4 míst a jsou otevřeny celodenně každý všední den, mimo svátky. O děti se zde

v tomto roce staraly a program tvořily:

Eliška Koudelková - vedoucí péče

„Pracovat s dětmi byl vždycky můj sen. Každým dnem s nimi získávám cenné zkušenosti.

Jsem vděčná za možnost pracovat v těchto jesličkách. Mám svou práci moc ráda.”

Jmenuji se Eliška. Vystudovala jsem vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální. Následně
jsem vystudovala Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, obor specializace v

pedagogice. Nadále se vzdělávám v Prostoru pro rodinu.

Nela Skřivánková - pečující

Jmenuji se Nela. Vystudovala jsem Střední odbornou školu pedagogickou. Jsem energická,

zodpovědná a společenská. Mám zkušenosti s prací s malými dětmi a jejich výchovou

(brigády, školní praxe, rodina). Zajímá mě hra na hudební nástroje, pohybové aktivity, ráda

zkouším různé výtvarné techniky. Mám blízko k ekologii a přírodě





Mikrojesle Jako doma:

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

Doba projektu:1.7.2019-30.6.2022

Celková dotace: 2 884153,22

Zařízení je umístěno v ulici Slezská, v Praze 2. Mikrojesle disponují kapacitou 4 míst a jsou

otevřeny celodenně každý všední den, mimo svátky. O děti se zde v tomto roce staraly a

program tvořily:

Adéla Bradlerová - vedoucí péče

„Každý den sleduji nadšené dětské výrazy a jsem moc ráda, že mohu být u toho.” Práce s

dětmi mě obohacuje každý den, přináší mi radost a nacházím v ní smysl. Baví mě s dětmi

tvořit a společně objevovat svět.”

Jmenuji se Adéla, narodila jsem se a vyrůstala v Krkonoších. Vystudovala jsem střední školu v

oboru hotelnictví a cestovní ruch. Absolvovala jsem rekvalifikační kurz a zkoušku Chůva pro

děti do zahájení povinné školní docházky. Zkušenosti jsem získala jako vychovatelka v dětské

skupině, nyní působím tady,u nás, v mikrojesličkách.

Barbora Meisnerová - pečující

„Práce s dětmi je sranda, člověk se dokáže zasmát opravdu od srdce. Děti jsou bezprostřední

a inspirující. Je skvělé vidět každý jejich úspěch a novou věc, kterou se právě naučily. To mě
na práci s nimi nejvíce baví.”

Jmenuji se Bára. Vystudovala jsem Vysokou uměleckou školu v Praze a v Prostoru pro rodinu

jsem absolvovala rekvalifikační kurz chůvy a zkoušku profesní kvalifikace.



Dětská skupina První slova:

Projekt: Provoz DS 1. 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,

neziskové organizace Českou ženskou lobby a EPPAS.

Každý všední den zde poskytují péči:

Helena Donovalová - vedoucí péče

„S dětmi pracuji ráda pro jejich bezprostřednost, opravdovost, upřímnost, bezelstnost a

učenlivost. S úžasem pozoruji jejich fyzické i psychické změny během krátkého času.”

Jmenuji se Helena a vystudovala jsem Vysokou školu strojní a elektrotechnickou. Později

jsem absolvovala rekvalifikační kurz chůvy. S dětmi předškolního věku pracuji již 10 let. V

době, kdy jsem se ocitla na profesní křižovatce, mě právě lektorská činnost v pěveckých

kroužcích v mateřských školách natolik zaujala a bavila, že se stala pomyslným odrazovým

můstkem pro mou práci v letech následujících. Ač mám vystudovaný úplně jiný obor, práce s

dětmi mě uspokojuje a naplňuje.

Marcela Řežábková - pečující

„Dlouho jsem pracovala s postiženými dětmi i lidmi - vnímám, jakým velkým darem jsou

zdravé děti. Pracovat s nimi je radost. Důležité a smysluplné pro mě je, že mohu být u toho,

když dítě navazuje poprvé kontakt mimo rámec své rodiny. Je krásné pozorovat, jak zvládají

adaptaci, rozvíjí se, rostou, mění se a učí se nové věci. Největší odměnou je vidět spokojené

a šťastné děti a jejich rodiče. A vnímat zásluhu na tom, že děti jsou připravené na další kroky

a změny ve svém životě.”

Jmenuji se Marcela a původně jsem sociální pracovnice, tento obor jsem také vystudovala.

V zařízeních v Praze 2 vypomáhá: Kateřina Bernatíková:

„Péči o děti vnímám jako příležitost k neustálému růstu sebe sama, k hledání cest vedoucích

k naplnění svého smyslu. A to právě díky poznání a sdílení té nejčistší autentické radosti ze

všedních chvil každodennosti, především díky lásce, která právě v dětském světě vzniká.

Péče o tyto krásné hodnoty a jejich tvorba mi dává přesah z práce do poslání…”

Jmenuji se Káťa a celé své divoké mládí jsem zasvětila hledání “receptu na štěstí” -

procestovala jsem kus světa, jen tak sama s batohem, poznávala jsem cizí kultury, vyzkoušela

jsem různé životní styly a kontrasty a až nyní, v Prostoru pro rodinu, kterého jsem velmi ráda

součástí, se cítím na svém místě. Motivace být svou lepší verzí pro děti se dál prolíná s chutí

být lepší i pro sebe, pro své blízké, pro svět .. a především pro své (budoucí☺) děti. Také pro

tento cíl studuji tělesnou výchovu a sport na FTVS UK a praxí v nemocnici si zvyšuji kvalifikaci



zdravotní sestry. Aktivní a zdravý životní přístup všechny mé zájmy propojuje a žene každý

den dál vstříc novým poznáním a zkušenostem.

Být chůvou v Prostoru pro rodinu je mi ctí, vždy se na svou milou kolegyňku a mrňousky moc

těším.





Dětská skupina Radost:

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 173320,00

Skupinka sídlí v Praze 6, poblíž stanice metra Hradčanská, a disponuje kapacitou 12 míst.

Vzhledem k prostorovému uspořádání sem jsou přijímány děti od 2 let věku. Tým vede:

Tereza Patolánová - vedoucí pedagožka

„Ráda dětem vyprávím a hraji. Mojí hlavní doménou je muzicírování a propojení pohybu s

říkankami a básničkami. Snažím se děti zaujmout, nechat se vést jejich aktuálním zájmem a

vtáhnout je do příběhu, který společně každý den vytváříme.”

Jmenuji se Tereza a vždy mě bavilo divadlo, zpívání a hudba. Přivedlo mě to až k

ochotnickému dramatickému souboru, se kterým jsem osm let hrála pohádky pro děti. A

snad proto, často při práci s dětmi využívám pohádky.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a mám několikaletou pedagogickou a lektorskou praxi

s dětmi předškolního věku.

Na programu a péči o děti se v DS Radost podílejí:

Soňa Šmídová - pečující

„Mám vždycky pocit, že s dětmi omládnu.”

Jmenuji se Soňa, mám ekonomické vzdělání, pracovala jsem jako referentka. Při této práci

jsem se začala věnovat dětem - hlídala jsem jak přes agenturu, tak i soukromě. V roce 2018

jsem složila zkoušku chůvy pro děti do zahájení školní docházky a nyní se v Prostoru pro

rodinu věnuji dětem naplno v naší DS Radost.

Barbora Římská - pečující

„Práce s dětmi této věkové kategorie mi přináší obrovské uspokojení. Jejich reakce, pokroky,

spontánnost a bezbřehá upřímnost mě nikdy nepřestanou udivovat a okouzlovat. Díky nim

jsou mé pracovní dny plné smíchu a radosti.”

V Prostoru pro rodinu pracuji od srpna 2019. Absolvovala jsem zde kurz a zkoušku chůvy pro

děti do zahájení školní docházky. Ve volném čase se ráda věnuji józe, a tak i v Radosti jsou

mou parketou pohybové aktivity.



Kamila Dušková - pečující

„Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje.“

Jmenuji se Kamila a pro Prostor pro rodinu jsem začala pracovat čerstvě po návratu z Mexika,

kde jsem strávila 16 měsíců v jednom dětském domově jako dobrovolnice, což pro mě byla

velmi zajímavá zkušenost.

Pracuji v DS Radost na částečný úvazek, původním povoláním jsem lektorka španělštiny a v

této profesi pokračuji, neboť mě velmi baví. V Prostoru pro rodinu jsem si doplnila vzdělání a

získala osvědčení o profesní kvalifikaci „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Anna Turková - pečující

„Práce s dětmi je úžasně různorodá. Každý den je jiný a přináší nové věci, které můžeme

objevovat, tvořit a poznávat.”

S dětmi se ráda věnuji výtvarným a rukodělným činnostem. Práci s dětmi znám i z druhé

strany, jelikož mám sama doma malé živé dítě školkového věku.

O pedagogiku jsem se začala zajímat už na střední škole. Mám pedagogické vzdělání z Vyšší

odborné školy z oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Lidija Glavanaková - lektorka

Má funkce ve skupince je spojena s hrou s loutkami. Oživím každou hračku a vyprávím

pohádky. Z každé situace lze vytvořit příběh.

Jsem z Bulharska, kde jsem vystudovala pedagogiku a herectví. V Praze spolupracuji s

divadlem Semafor a Činoherním klubem.









Dětská skupina Hrajeme si:

Projekt: DS Hrajeme si v Praze: CZ 03.1.51/0.0/0.0/19_103/00166

Doba trvání projektu: 1.9.2020-28.2.2022

Celková dotace: 2 173 320,00

DS Hrajeme si má  kapacitu 12 míst. Sídlí ve vilce poblíž pražské Hadovky. Péči o děti od 1
roku věku zde vede:

Monika Hoang - vedoucí péče

„Ráda pracuji s dětmi pro jejich neomezenou fantazii. Děti mi pomáhají vrátit se zpět v čase.

Práce s nimi mě nabíjí energií i přesto, že je občas náročná.”

Mým koníčkem je kreslení a malování a tak se snažím s dětmi vyrobit jejich umělecká dílka.

Praxi jsem nejdříve získávala jako praktikantka na letním dětském táboře. Poté jako

vychovatelka na školách v přírodě, lyžařských kurzech a letních dětských táborech. Po své

pauze, kdy jsem pracovala ve zdravotnictví, jsem zjistila, jak mi práce s dětmi chybí, a

přivedlo mě to do této dětské skupinky.

Po vystudování zdravotnického oboru jsem absolvovala zkoušku profesní kvalifikace Chůva a

nadále se vzdělávám v Prostoru pro rodinu.

Tým pečujících:

Jolana Prokopová - pečující

„Ráda si s dětmi povídám a směji se s nimi, protože jejich dětský svět mě nabíjí pozitivní

energií. U nás se snažíme dát dětem dostatek prostoru k jejich seberealizaci a podporovat je

v překonávání překážek. Každé dítě je jedinečná osobnost, a proto ke každému dítěti

přistupujeme individuálně.”

Jmenuji se Jolana, v DS Hrajeme si pracuji od samého začátku jejího vzniku a je mým druhým

domovem. Získala jsem profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky a nyní

dokončuji studium na Pedf UK obor Učitelství pro 1. st. ZŠ.

Helena Mentlíková - pečující

„Na dětech se mi líbí jejich upřímnost, pohotovost, rychlá zpětná vazba, kreativita a čistota

myšlenek.”

Práce s dětmi mě vždy bavila. První zkušenost jsem získala při hlídání malé holčičky v

rodině, později jsem hlídala i jejího brášku. Vždy jsem ráda sportovala a zpívala. Ve svém

volném čase cvičím jako lektorka na gym.balonech. Na kroužku v dětské skupině s dětmi

zpívám, cvičím a hrajeme různé hry, které děti baví. Mám profesní kvalifikaci Chůva.



Bára Sarvašová - od 1.4. na MD

„Jsem matkou, ženou milovanou a milující. Jsem také přesvědčená o tom, že je důležité

přijmout sebe samu takovou, jaká jsem, a mít se ráda. Tuto myšlenku ráda posílám dál.

Otiskla jsem už minimálně stovku dětských rukou na bílý list a každá z nich zanechala

jedinečný otisk jak na papíře, tak v mých vzpomínkách. Těším se na ty další. Má profesní

nedokonalost jest podložena atestovaným kurzem chůvy a studiem na vyšší odborné škole

pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (což je věřte, nevěřte místo bohem políbené). Můj

mladistvý záměr věnovat se umění a dokončení umělecké školy mi nyní umožňuje s dětmi

komunikovat i po této stránce.”





Dětská skupina Medvídek v Berouně:

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

Dětská skupina Medvídek v Berouně sídlí v  malebném městečku ve středních Čechách,

disponuje kapacitou 12 míst pro děti od 1 roku věku.

Skupinku vede Zuzana Jakabová

„Každé dítě je individuální a to mě baví, najít si ke každému cestu a pečovat o něj. Ráda

tvořím a také mám ráda pohyb v přírodě.”

Jmenuji se Zuzana a jsem chůva. Pečuji o děti s láskou a snažím se jim ukázat nové věci a

také jim porozumět. Mám vystudovaný obor zahradnictví, a zkušenosti z různých oborů,

absolvovala jsem zkoušku profesní kvalifikace Chůva a nadále se v Prostoru pro rodinu

vzdělávám.

Karolína Rysková - pečující

„Vždy jsem si přála pracovat s dětmi, abych měla možnost využít i svou kreativitu. O děti se

starám, jak nejlépe dovedu. S láskou a respektem.“

Jmenuji se Karolína. Mám tři dospělé děti. Po mateřské jsem začala pracovat jako

pečovatelka v domově pro seniory, kde jsem byla 10 let.

Ráda zkouším nové výtvarné techniky, háčkuji, pletu, šiji a hraji na klavír.

Jsem proškolená od první pomoci až po pracovnici v sociálních službách. I nadále se chci

vzdělávat zejména v péči o děti.

Nikol Hypšová - pečující

„Práce s dětmi mě velmi baví, vždy mě dokáží rozesmát a příjemně se mi s nimi tráví čas.

Baví mě sledovat, jak se vyvíjí, jak začínají pomalu mluvit a například i to, jak začínají

napodobovat své malé vrstevníky.“

Jmenuji se Nikol. K péči o děti jsem se dostala už na gymnáziu, kdy jsem měla příležitost

spolupracovat s jesličkami. Zde jsem si osvojila práci s těmi nejmenšími. Dlouhodobě také

pomáhám při péči o 1,5 letého chlapečka již od jeho 6 měsíců.

A pak přišla spolupráce s DS Medvídek. Jsem tady moc spokojená. Především proto, jak je

dětská skupina orientovaná k přírodě (dřevěné hračky a vybavení, ekologické přípravky na

uklízení atd.).

Sama přírodu miluji a zároveň ji i studuji. Dále se mi líbí časté vyrábění s dětmi a akce, které

se zde pořádají jak pro děti, tak i pro jejich rodiče.

Studuji na Univerzitě Karlově Pedagogickou fakultu. Součástí oboru je i výchova ke zdraví.

Nyní jsem na konci tříletého studia a moc bych chtěla ještě dále pokračovat.







Projektový tým:

Tereza Jungbauerová - projektová manažerka

Jmenuji se Tereza. Vystudovala jsem obor právní specializace. O práci s dětmi jsem se začala

zajímat až při výchově svého syna, který mi otevřel nové obzory v životě osobním, i

profesním. Proto jsem absolvovala kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Kromě péče o vlastního syna jsem získala praxi s dětmi prací v dětské skupině.“ V Prostoru

pro rodinu pracuji jako projektová manažerka mikrojesliček Jako doma a První krůčky, také

pak dětské skupiny První slova. Práce s dětmi je pro mě zajímavá hlavně díky jejich

přirozenosti a otevřenosti. Děti mne učí klidu, pokoře a připomínají mi schopnost

uvědomování si světa takového, jaký skutečně je. Protože všichni dospělí byli dětmi, ale

málokdo si na to pamatuje.

Barbora Hurychová - koordinátorka dětských skupin

Mám ekonomické vzdělání a léta jsem pracovala v oboru vzdělávání dospělých. Děti, nejen ty

moje, mi dělají radost. Rozhodla jsem se po skončení rodičovské nevrátit se do nadnárodní

společnosti, ale hledat práci, která mě přivede k dětem a díky které si udržím dostatek času

na svou rodinu. A povedlo se. Práce chůvy po dobu 2 let mi pomohla vyřešit problém se

školkou pro mladšího syna a umožnila mi vzdělat se v novém oboru. Nyní v Prostoru pro

rodinu koordinuji dětské skupiny a příležitostně mám možnost pomáhat našim chůvám s

malými broučky v Praze.

Markéta Dvořáková - PR, komunikace
V Prostoru pro rodinu pomáhám se sociálními sítěmi, PR a komunikací.

Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika a český jazyk se zaměřením na vzdělávání na

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Učila jsem ve skupině pro mimořádně
nadané žáky, pracovala v oddělení PR v Domě dětí a mládeže.

Aktuálně pracuji s dětmi ve školní družině. Baví mě psát a vymýšlet nové věci. Jezdit na

tábory se skauty. S kamarády ze sdružení Matika.in tvoříme rodinu vzdělávacích webů pro

děti. Ráda chodím do divadla, čtu a cestuji.

Karolina Nedělová - ředitelka

V Prostoru pro rodinu kombinuji organizační a tvůrčí činnosti. Mám výhodu, že kromě
projektových a finančních aktivit mohu zastupovat své kolegyně při práci s dětmi, nebo jako

doprovodná osoba při delších výletech. Fascinuje mne svět dětí a jsem ráda, když vidím, že

jsou s námi spokojené. Zároveň mne hřeje, že svou prací podporujeme rodičovství i další

seberealizaci matek i otců. Uvědomuji si, že pomoc rodičům může být účinná jen tehdy,

když se dětem bude u nás dobře dařit. Když vidím, jak nejmenší děti objevují svět a

zkoumají, jak věci fungují, zažívám v zaměstnání posvátné chvíle. Podobně, jako když mi

kolegyně řekne, že se v péči o děti konečně našla a že chodí do práce ráda.



Mým hlavním úkolem je zajistit pro své spolupracovnice vhodné podmínky, aby věnovaly

dětem to nejlepší, a tak prostřednictvím sebe ukázaly svět v tom nejlepším možném světle.

A to proto, že víme, že svět, který přijde bude takový, jaký ho vytvoří děti, o které nyní

pečujeme.

Vystudovala jsem kulturologii na FFUK, absolvovala mnoho lektorských kursů zaměřených na

práci s dětmi. Jsem certifikovaná koučka, kvalifikovaná chůva a stále se mám čemu učit.



Správní rada:

Předsedkyně PhDr. Irena Tomešová

Do Správní rady Prostoru pro rodinu jsem se nechala zlákat především díky osobnosti

Karolíny Nedělové, původně spolupracovnici a později kamarádce. Znám její kreativitu,

férový přístup a pozitivní energii. Teprve poté jsem začala blíže poznávat činnost organizace,

kterou založila, a uvědomila jsem si, že je pro mě ctí se na ní podílet. A přispět k tomu, „…
aby každý v naší moderní společnosti měl v sobě alespoň malý prostor pro rodinu“.

Sama mnoho let pracuji v sociální a vzdělávací oblasti. 17 let jsem učila na katedře sociální

práce FF UK v Praze a už čtvrt století  se věnuji psaní a řízení projektů ve zmíněných

oblastech. Před 5 lety jsme s kolegyněmi založily vlastní neziskovou organizaci CEKAS, z.ú.,

protože se chceme věnovat pouze projektům, které jsou užitečné, dávají nám smysl, což je

důležité, a tak nás to baví. Prostoru pro rodinu jsem kdykoli k dispozici a má mou veškerou

podporu.

Gabriela Sochorcová

Jmenuji se Gabriela, je mi 49 let, jsem matkou dvou dětí, kreativní zahradnicí, poslední tři
roky běžkyní a více než 20 let marketingovou specialistkou.

Jakkoli jsem v roce 2008 stála u zrodu Prostoru pro rodinu, jeho cestu dnes sleduji z povzdáli

a příležitostně snad přispěju radou nezaujatého pozorovatele či pohledem z jiného oboru.

Vychovala jsem dvě děti, postavila dům, zasadila několik stromů… K osobnímu životnímu

moudru mě ale přivedlo až překonání zdravotních problémů – je jím radost z obyčejných a

zdánlivě samozřejmých věcí. A děti jsou ztělesněním prostých, krásných okamžiků,

upřímných prožitků. Vedou nás k tomu, abychom byli teď a tady a čas s nimi strávený je

obohacující. Je na nás, jak jim to oplatíme. Má praxe v péči o děti obnáší jen výchovu dvou –

dnes již skoro dospělých - dětí a zkušenosti s tím, co jim dali druzí lidé, kteří do jejich životů
vstoupili. Vážím si proto všech, kdo jsou ochotni vynaložit úsilí objevovat v dětech, jež jim

byly svěřeny, jejich talent a s laskavou péčí a respektem rozvíjet jejich potenciál.

A takoví lidé jsou v Prostoru pro rodinu a já jsem ráda, že jsem alespoň částečně jeho

součástí.



PhDr. Dana Rabiňáková

S ředitelkou Prostoru pro rodinu, Karolinou Nedělovou, jsem se seznámila profesně před

mnoha lety. Před 4 lety jsem s organizací spolupracovala na jednom projektu a mohla se tak

do hloubky seznámit s tím, o co pracovnice Prostoru pro rodinu usilují, i se způsoby, jak svoje

vize naplňují. A to mě nadchlo. Proto jsem souhlasila s mojí účastí ve správní radě organizace

a jsem ráda, že mohu takto nejen fandit, ale i nepatrným dílem přispívat k dobrým věcem,

které se tu dějí.

Jsem původní profesí psycholožka, ale přes 20 let jsem fungovala v manažerské pozici jiné

nevládní neziskové organizace. V posledních 5 letech jsem se vrátila k mému původnímu

povolání – psychoterapii. Nevládní neziskový sektor však pro mne zůstává stále mojí

„srdeční“ záležitostí.

Ing. Magda Šimonová

(2015-2020 finanční a projektová manažerka, od 2020 členka správní rady)

V užším slova smyslu by Prostor pro rodinu mohl znamenat poskytování kvalitních služeb
péče o děti v souladu s potřebami dětí i rodičů, s respektem k tradicím, přírodě a zároveň
dle moderních poznatků. 

Pro mě má však činnost Prostoru pro rodinu velký přesah, co se týče zabývání se tématy,
paradigmaty a stereotypy, které náš svět formují a ovlivňují.
Na organizaci Prostor pro rodinu si cením, že si uvědomuje komplexitu společnosti, dopady i
zdánlivých drobností a jedná v souladu se svými hodnotami i v obdobích a rozhodnutích, kdy
to není jednoduché. Díky tomuto celistvému přístupu může pomáhat dlouhodobě a být
nositelkou pozitivních změn.
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