
Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013

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.

Organizace sdružuje v roce 2013 celkem 8 členů a členek, kteří se podílejí na činnosti o.s., jako 

lektoři/lektorky a 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.

Adresa kanceláře je: Thákurova 3, Praha 6

Úvodem:

V roce 2013 se o.s. Prostor pro rodinu připravovalo na svou transformaci. Po původním záměru 

přeměnit formu občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost jsme zvolili jinou variantu a 

to přeměnu na ústav. O změně jsme rozhodli na Valné hromadě, resp. členské schůzi v prosinci 2013, 

po dlouhé diskusi a argumentaci obou variant. 

V rámci přípravy na transformaci proběhlo i přestěhování kanceláře na lépe dostupné místo do Prahy 

6, na adresu Thákurova 3.

 V tomto roce proběhly personální změny na pozicích finanční manažerky, projektové manažerky a 

účetní firmy. Na pozici finanční manažerky byla přijata bc. Kristýna Bartoňová a na pozici projektové 

manažerky bal přijatá Ing. Magda Šimonová, účetní se stala paní Alena Cvrčková, MBI.

V prosinci jsme zažádaly na Úřadě práce o dotaci na místo asistentky, (pozice všeobecní 

administrativní pracovníci) na poloviční, flexibilní úvazek. Žádost splnila všechny náležitosti a prochází 

schvalovacím procesem.

 Od poloviny roku prochází o.s. evaluací a následnou snahou o profesionalizaci všech vnitřních procesů. 

Vytváříme nové vnitřní směrnice fungování a připravujeme se na formální transformaci. Vytváříme 
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nové webové stránky, založily jsme facebookové stránky.

Členská základna o.s. zůstává nadále stejná, v počtu 8 osob. Nemění se ani obsazení statutární 

zástupkyně, kterou zůstává Mgr. Karolina Nedělová, místopředsedkyně Gabriela Sochorcová a 2. 

Místopředsedkyně Mgr. Hana Perglerová.

Poslání o.s. Prostor pro rodinu:

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 2013:

Podpora rodičů při aktivním zapojení na trh práce v kombinaci s kvalitními službami péče o 

děti, a to zejména odbornou podporou zřizovatelů při vzniku nových zařízení péče o děti, 

osvětovou činností a aktivním zapojením zaměstnavatelů. 

Profesionalizace vnitřních procesů o.s. a zaměření se na vlastní činnost.Vyhledávání vhodných 

zdrojů financování, které podpoří výzkum v oblasti rovnováhy mezi prací a rodinou, který 

pokládáme za základní kámen změn v této oblasti.

Aktivity 2013:

1.) Projekt“Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů 

v Libereckém a Jihomoravském kraji“.

2.) Připomínkování zákona péče o děti v dětských skupinách

3.) Hlídání dětí během Kursů finančních poradců pro rodiče spolupracující organizace 

SEMIS.

4.) Účast na konferencích a kulatých stolech (pasivní i aktivní)

5.) Poskytování poradenství a koučování

6.) Realizace seminářů „Jak poskytovat službu péče o malé děti“ a tvůrčích seminářů pro 

práci se  skupinou malých dětí od 1-7 let

7.) Kurs péče o děti Praha
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1) Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a 

Jihomoravském kraji. CZ.1.04/3.4.04/76.00108. Financováno v OPLZZ ESF v celkové 

částce: 7826868,36 Kč, doba realizace 33 měsíců (03/2012-11/2014).

V rámci projektu jsme realizovaly motivační semináře Moje dobrá práce v Semilech a v Brně, a 

odborný Kurs péče o děti. Celkem jsme podpořily 98 osob. Z toho 58 získalo osvědčení o 

rekvalifikaci „Pečovatel/pečovatelka o děti“.

Uspořádaly jsme 6 Kulatých stolů se zaměstnavateli V Semilech, V Železném Brodě, v Liberci, 

v Blansku, Hodoníně a v Brně.

Zrealizovaly jsme 1. kolo soutěže „Firma pro rodinu“, vítězem v Libereckém kraji se stal 

zaměstnavatel Technická Univerzita v Liberci a v Jihomoravském kraji Chemila a.s. Hodonín. Obě 

organizace provozují vlastní zařízení péče o děti svých zaměstnanců.

O aktivitách pro zaměstnavatele informují webové stránky www.firmaprorodinu.cz, kterou jsme 

za tímto účelem vytvořily.

V rámci podpory pro pečující osoby jsme vytvořily 3 modelová pracoviště péče o děti, ve 

kterých vzniklo celkem 6 pracovních míst. Jedná se o Medovou školku v Semilech, Človíček 

v Alfadeck s.r.o. v Brně a lesní klub Radovánky v Kyjově. O činnostech v těchto zařízeních 

informujeme především prostřednictvím faceboku. Do každého zařízení je přihlášeno cca 25 dětí, 

které navštěvují zařízení nepravidelně. Zařízení fungují celotýdenně, na 8 hodin denně. O děti 

pečují vyškolené pečovatelky vždy ve dvojici. 

2)  Připomínkování zákona péče o děti v dětské skupině

V lednu 2013 jsme byly vyzvány MPSV k připomínkování návrhu zákona o péči o děti v dětských 

skupinách. Dne 21. 2. jsme zaslaly následující připomínky, včetně odůvodnění:

§5 Podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 

bod. 4 odborná způsobilost fyzické osoby, která bude vykonávat činnost přímo působící na 

dítě spočívající v hlídání a péči o dítě. 

Navrhujeme vložit článek o povinnosti celoživotního vzdělávání pečujících osob. 
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           §7 Nejvyšší počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině

Bod. 3 Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné 

dětské skupině, odstavec b) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí

Navrhujeme zvýšit počet pečujících osob: na každých 6 dětí jedna pečující osoba pro děti 2-7 let, a 

další dospělá osoba v případě, že ve skupině je nejméně jedno dítě mladší 2 let.

Následně (24. 3. 2013) jsme se účastnily vypořádávací porady na MPSV.

3) Hlídání dětí během Kursů pro finanční poradce, které pořádala společnost SEMIS.

Během 2 běhů Kursu pro finanční poradce v období duben-říjen 2013, jsme poskytly péči dětem 

rodičů, posluchačů Kursů pro finanční poradce, pořádané společností Semis v Praze. Děti jsme hlídaly 

v prostorách o.s. Prostor pro rodinu, následně v prostorách bývalých jeslí Kindergarten na adrese 

Vítkova 10, Praha 8.

Poskytly jsme téměř 240 hodin péče o malé děti, (42 dní včetně zkoušek). Službu využilo každý den 

průměrně 5 dětí ve věku 1-7 let. Péči o děti vykonávaly většinou 2 osoby, z nichž minimálně jeddna 

byla absolventkou Kursu péče o děti.

4) Účast na konferencích a kulatých stolech (pasivní i aktivní)

Během roku 2013 jsme se účastnily aktivně konferencí a Kulatých stolů:

V Brně: Kvalitní a dostupná předškolní péče pro děti vědeckých a akademických pracovníků univerzit 

a výzkumných pracovišť, Kulatý stůl 7.2. na KÚ JMK, Brno

V Praze: Účast v diskusi u kulatého stolu s vybranými odborníky z oblasti individuální denní péče o 

děti, pořádaného v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v ČR Výzkumného ústavu práce a 

sociálních věcí. Listopad 2013, MPSV Praha.

Pasivně:
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FORMY DENNÍ PÉČE O DĚTI DO 6 LET V ČR A VE FRANCII (14.-15. 3. 2013), konference a seminář

Harmonizace práce a rodiny, o.s. Společně, Brno (únor 2013)

Raná péče a vzdělávání v ČR, ZZ Praha 4 (září 2013)

Péče o děti jako mezigenerační most, ZZ Praha 4 (prosinec 2013)

Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě, MPSV, Praha, listopad 2013.

 

5) Poskytování poradenství a koučování

V tomto roce jsme poskytovaly odborné poradenství v oblasti péče o děti osobně (8 osobám) i 

emailem (12 osobám). Poradenství se týkalo především založení zařízení péče o děti.

6) Realizace seminářů „Jak poskytovat službu péče o malé děti“ a tvůrčích seminářů pro 

práci se  skupinou malých dětí od 1-7 let

V návaznosti na zvýšenou poptávku po poradenství, jsme realizovali semináře“ Jak poskytovat službu 

péče o malé děti“ a doplňkový – pokračovací seminář“ Tvůrčí a inspirační workshop pro práci se 

skupinou dětí 1-7 let.

Seminář „Jak poskytovat službu péče…“se uskutečnil celkem 7 x v Praze (82 zúčastněných) a 2x 

v Brně (28 zúčastněných)

Tvůrčí a inspirační workshop se uskutečnil v Praze, celkem 3x (13 zúčastněných osob)

7) Kurs péče o děti Praha

- během měsíce února proběhly zkoušky kursistů 2012/2013. Certifikát o rekvalifikaci získaly 

4 osoby.

-21. září jsme otevřely 7. běh Kursu péče o malé děti, do kterého se přihlásilo celkem 11 

osob, nastoupilo 8 osob. Kurs je akreditován MŠMT, a je plně hrazen kurzisty, jeho cena je 

25 000Kč.

Kurs trvá do února 2014, absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci na pracovní činnost 

Pečovatel/pečovatelka o děti.

Podrobné informace a ohlasy absolventů a absolventek pravidelně uveřejňujeme na

 www.prostorprorodinu.cz 
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Publicita:

V tomto roce jsme zajišťovaly publicitu především prostřednictvím aktivit v projektu Vytváření 

nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji. 

Televizní reportáže uveřejňujeme na facebooku. Ochutnávky z připravovaného filmu na stránkách 

www.prostorprorodinu.cz. Tiskové zprávy na www.firmaprorodinu.cz

30.3. 2014, v Praze
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