
Přehled aktivit  v roce 2012,  Prostor pro rodinu,o.s.

Úvod:

Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. 

Jeho cílem je:

- podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě. 

-aktivně pomáhat osobám zejména na, a po rodičovské dovolené v oblasti slaďování práce a rodiny. 

--poskytovat vzdělávání osobám, které si přejí profesionálně se věnovat dětem. 

-podporovat vznik nových alternativních služeb péče o děti.

Od března 2011 je v provozu i pražská kancelář na adrese: Přístavní 24, Praha 7.

V roce 2012 zůstala členská základna i provoz sdružení stejné jako v uplynulých letech. 

Organizace sdružuje v roce 2012 celkem 8 členů a členek, kteří se podílejí na činnosti o.s. většinou 

dobrovolnicky.  Zaměstnává 4-9 osob na pracovní smlouvu, či DPČ. 

Spolupracuje pravidelně s 16 externími lektorkami z oblasti psychologie, zdravotnictví, pedagogika, 

zdravá výživa, ekologie, dramatika, muzikoterapie a dalšími lektory nárazově.

Spolupracuje s 28 zařízeními péče o děti včetně mateřských škol, mateřských a rodinných center, 

lesních mateřských školek a dalšími alternativními zařízeními v Praze, Libereckém kraji a 

Jihomoravském kraji.

Předsedkyní o.s. je  Mgr. Karolina Nedělová. Místopředsedkyní je Gabriela Sochorcová, druhou 

místopředsedkyní je Mgr. Hana Perglerová.

Poslání:

Posláním o.s. Prostor pro rodinu je vytvářet zdravou rovnováhu mezi naplněním rodičovské lásky a 

seberealizací rodičů a přispět tím ke změně vnímání péče o rodinu v české kultuře.

Vize 2012:

Aktivně zvát do řešení problematiky zaměstnavatele a postupně přibližovat problematiku rovnováhy 
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práce a života širšímu okruhu veřejnosti. Získat sympatizující osoby pro slaďování i v oblastech, kde 

se dosud tato problematika objevuje pouze latentně. Ve venkovských oblastech, mezi muži, v malých 

městech, mezi zaměstnavateli ve výrobní sféře, atd.

Aktivity 2012:

1) Úspěšné ukončení realizace projektu: „ Vzdělávací programu pro osoby pečující o malé a 

předškolní děti v Praze“, podpořené v programu OPPA v rámci ESF. Doba trvání: březen 

2010- červen 2012. 

Registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/32711 Prioritní osa OPPA 2 - Podpora vstupu na trh práce, 

Celková částka dotace: 3568243,87Kč
 Vedoucí projektu: Mgr. Karolina Nedělová, projektová manažerka Kateřina Štědrá, finanční 

manažerka Ing. Miloslava Kramná. Cílová skupina: Rodiče na a po RD, dobrovolníci NNO.

 V rámci projektu vznikly 2 vzdělávací kursy: Odborný Kurs pro osoby pečující o malé a předškolní děti 

(164 hodina 20 hodin praxe) a odborný Kurs pro lektory vzdělávání v oblasti péče o malé a předškolní 

děti (64 hodin). 

Osvětové semináře „Nejlepší chůva“, kterými prošlo celkem 102 osob, 

Odbornými kursy bylo podpořeno celkem 78 osob, úspěšně absolvovalo a získalo certifikát celkem 

14 lektorek a 56 pečujících osob, z toho 4 muži.

 

2.)  Projekt: Vzdělávací program pro osoby péčující o malé a předškolní děti v Jihomoravském 

kraji. Doba trvání projektu: červen 2011 – červen 2012 vedoucí projektu: Mgr. Karolina Nedělová, 

manažerka projektu: RNDr. Monika Ambrozková, PhD. Finanční manažerka: Ing. Miloslava Kramná. 

Financováno v rámci dotací Jihomoravského kraje v celkové částce 650 000,-Kč. 

Úspěšné ukončení projektu. Celkem absolvovalo 33 posluchaček z cílové skupiny, ženy na a po 

rodičovské dovolené, nezaměstnané ženy vedeny na ÚP. Po ukončení projektu získalo 62% 

absolventek zaměstnání, či Živnostenský list v oblasti péče o děti.

3.) Otevření Kursu péče o malé děti v Praze. Doba trvání: říjen 2012- únor 2013, cílová skupina- 

veřejnost, financování vlastní, kursovné 25000 Kč, do Kursu vstoupilo 6 osob.

4.) Hlídání dětí během Kursů: V rámci aktivit 2 a 3 jsme poskytovaly hlídání dětí. Pravidelně jsme 

hlídaly 4 děti v Brně, 1 dítě v Praze. Nepravidelně se přidávaly až 3 děti.  Hlídání během Kursů bylo 

hrazeno rodiči.

5.) Pořádání tvůrčích seminářů: Víkendový workshop vytváření hraček z přírodních materiálů, 

hudební dílna (duben 2012, Brno, 28 osob). Doplňkový seminář pro absolventky Kursu péče o malé 
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děti, s hlídáním dětí. Financováno účastnicemi semináře.

6.) Projekt „Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém 

a Jihomoravském kraji“ úspěšné získání grantu v rámci OPLZZ  ESF, vedoucí projektu: Mgr. Karolina 

Nedělová, projektová manažerka Kateřina Štědrá, finanční manažerka Mgr. Radka Votavová. 

Partneři projektu: Město Semily, Jihomoravský kraj. Nad projektovými aktivitami: Kulaté stoly se 

zaměstnavateli a soutěž Firma pro rodinu převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Judr. M. 

Hašek a starosta města Semily a poslanec PSP ČR Mgr. Jan Farský.

Identifikace projektu:

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost výzva: 76, číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00108 

GP 3.4.: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života P.O.: 

Sociální integrace a rovné příležitosti Realizátor: Prostor pro rodinu,o.s.Partneři: Město Semily, 

Jihomoravský kraj. Výše finanční podpory: 7 826 868,36 Kč

Hlavní cíl:

Cílem projektu je vytvořit účinné nástroje pro slaďování rodinného a pracovního života a obeznámit 

zaměstnavatele v Libereckém a Jihomoravském kraji jak je využít, při uplatňování pro-rodinné politiky 

v praxi. 

Tímto způsobem chceme propojit dvě cílové skupiny:  CS osoby ohrožené na trhu práce a CS 

zaměstnavatelé.

Obsahem projektu je tvorba a realizace komplexního motivačního programu na poskytování služby 

péče o malé děti, jako OSVČ a motivační kampaň k možnostem využívání této služby 

zaměstnavateli, jako účinného nástroje k aktivnímu uplatňování pro rodinné politiky vůči svým 

zaměstnancům.(flexibilní pracovní úvazky, sdílené pracovní úvazky, atd..) 

Cílová skupina:

1-Ženy ohrožené na trhu práce (36)

2-Muži v obdobné situaci jako ženy (4)

3-Ženy začínající SVČ (60)

4-Zaměstnavatelé (30)

Dosažení cíle chceme dosáhnout prostřednictvím následujících aktivit:

Akt.1 – řízení a administrace projektu

AK.2- Tvorba a realizace komplexního motivačního programu v obou krajích, které získají 
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kompetence poskytovat službu péče o malé děti jako OSVČ.

AK.3- Tvorba a realizace osvětové motivační kampaně pro zaměstnavatele v Libereckém a 

Jihomoravském kraji pro uplatňování pro-rodinné politiky v praxi. Zaměstnavatele v obou krajích 

budeme motivovat soutěží "Firma pro rodinu"a nabídneme jim vyškolené OSVČ poskytující péči o 

malé děti, pro jejich zaměstnance.

AK.4- Podpora a rozvoj poskytování služeb péče o malé děti. Pro motivované OSVČ zrealizujeme 

odborný vzdělávací kurs, včetně zahraniční stáže s ukázkami dobré praxe.

AK.5- Osvětová kampaň pro zaměstnavatele a veřejnost. Natočíme film s ukázkami využívání 

služeb péče o malé děti u zaměstnavatelů v ČR i zahraničí a zrealizujeme putovní fotografickou 

výstavu.

Hlavní aktivity projektu budou probíhat v Semilech a v Brně. Projekt bude realizován žadatelem ve 

spolupráci s partnery projektu.

7.) V říjnu 2012 jsme inovovaly Kurs péče o malé a předškolní děti vytvořený v projektu OPPA a 

získaly akreditaci MŠMT pro Kurs péče o děti. Akreditace je udělena do října 2015.

8) Publicita:

Během měsíce června - září probíhala intenzivní publicita k prezentaci projektu „Kursu péče o malé a 

předškolní děti v Jihomoravském kraji“ Informace o projektu jsme v  tiskové zprávě zaslaly do ČTK, na 

internetové servery i-dnes, Pěkný den, Ententyky a AZ- rodina a uveřejnily spolu s dalšími 

informacemi na webových stránkách www.prostorprorodinu.cz

Informace o obsahu a průběhu Kursu v krátkých rozhovorech proběhla na rádiu Impuls, Krokodýl, 

Proglas. RNDr. M. Ambrozková napsala článek do časopisu Rodinka. Reportáž ze vstupních pohovorů 

a informace o Kursu natočila a odvysílala ČT1 ve večerních zprávách a zprávách z Regionu (reportáž 

jsme vyvěsily také na webových stránkách www.prostorprorodinu.cz). RNDr.Ambrozková a Mgr. 

Nedělová informovaly o projektu v pořadu Dobré ráno na ČT1.

Pro projekt Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a 

Jihomoravském kraji jsme získaly mediální partnery: Rádio Contact Liberec a časopis Rodinka, který je 

zdarma distribuován do domácností v Jihomoravském kraji.

V rámci projektu vznikly nové webové stránky www.firmaprorodinu.cz, na kterých zveřejňujeme 

převážně aktivity pro zaměstnavatele. 

 

V Praze, dne 29. 3. 2014
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Mgr. Karolina Nedělová

Statutární zástupkyně Prostor pro rodinu, o.s.
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