ZPRÁVA o ČINNOSTI 2014
Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Za své POSLÁNÍ si stanovilo
„Vytvářet zdravou rovnováhu mezi naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů a přispět tím ke
změně vnímání péče o rodinu v české kultuře“. Toto poslání naplňujeme tím že:
-

Podporujeme rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě
Aktivně pomáháme osobám zejména na, a po rodičovské dovolené v oblasti slaďování práce a
rodiny.
Poskytujeme vzdělávání osobám, které si přejí profesionálně se věnovat dětem.
Podporujeme vznik nových alternativních služeb péče o děti
Sledujeme legislativní proces v oblasti péče o děti a poskytování služeb péče o děti a nabízíme
poradenství

VIZE 2014
Sledovat procesu legislativních změn v oblasti
zajištění služeb péče o děti a poskytovat
odborné poradenství v této sféře.
Podílet se na zajištění kvalitních a k dětem i
rodičům přátelských služeb péče o děti.
Spoluvytvářet a udržovat kvalitativně vysoký
standard vzdělávání v oblasti péče o malé děti
v České republice.
Aktivně monitorovat měnící se potřeby rodičů,
zejména malých dětí a reagovat na ně.

Sdružení Prostor pro rodinu se v roce 2014 v souladu legislativními změnami stalo spolkem. Pro rok
2015 je plánována transformace na ústav.
Adresa kanceláře je: Thákurova 3, Praha 6, kde byla prodloužena nájemní smlouva do roku 2020

Hlavní náplní spolku Prostor pro rodinu,o.s. v roce 2014 byla realizace a dokončení projektu
Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a
Jihomoravském kraji“, který byl realizován od r. 2012, a financován z OPLZZ.
Velmi nás těší, že tento projekt nejenom splnil své projektové cíle a aktivity, ale přinesl smysluplný
efekt pro přímo i nepřímo zúčastněné a v mnohém předurčil naše budoucí aktivity pro nadcházející
období.
Získaly jsme národní i zahraniční kontakty v oblasti péče o děti a služeb pro rodinu, které chceme
v budoucnu využít k další spolupráci.
V roce 2014 jsme se také nepřímo podílely na legislativním procesu vedoucímu ke schválení Zákona
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a nadále budeme sledovat jeho úpravy, tak aby
zákon co nejvíce naplňoval původně zamýšlený účel – pomoci rodinám při slaďování rodinného a
pracovního života.
Důležitou aktivitou Prostor pro rodinu zůstává poskytování vzdělávání v oblasti péče o děti i
organizace seminářů s tématem spojených. Snažíme se nejenom poskytovat vzdělání, ale dále
spolupracovat s našimi absolventy a jsme velmi rády, že většině z nich se daří úspěšně se zapojit na
trhu práce a poskytovat kvalitní služby péče o děti. Do budoucna budeme usilovat o prodloužení
akreditace MŠMT na rekvalifikační kurs a získat autorizaci MPSV pro realizaci zkoušky dle národní
soustavy kvalifikací pro profesi Chůva.
Členská základna o. s. zůstala v roce 2014 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.
Spolek v r. 2014 zaměstnává 4-9 osob na pracovní smlouvu, či DPČ, vždy dle účasti na projektu.
Zaměstnankyně pražské kanceláře byly v roce 2014 nadále Magda Šimonová na pozici projektové
manažerky, do 30. 10. 2014 Kristýna Bartoňová na pozici finanční manažerky a Karolina Nedělová na
pozici vedoucí projektu. Trvá spolupráce s účetní Alenou Cvrčkovou.
Prostor pro rodinu,o.s. 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.

.

AKTIVITY 2014
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Projekt“Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém
a Jihomoravském kraji“.
Účast na pracovních skupinách k zákonu péče o děti v dětských skupinách a jeho
připomínkování
Účast na konferencích, kulatých stolech a workshopech (pasivní i aktivní)
Účast na sportovních, kulturních, společenských akcí
Poskytování poradenství a koučování
Realizace seminářů „Jak poskytovat službu péče o malé děti“ a „Jak založit dětskou skupinu“
a tvůrčích seminářů pro práci se skupinou malých dětí od 1-7 let
Kurs péče o malé děti Praha
Účast na pracovní skupině Fondu pro další vzdělávání projektu KOOPERACE.

1) Projekt“Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a
Jihomoravském kraji“. Tento projekt probíhal od 1.3.2012 a byl ukončen 30.11.2014.

Cílem projektu bylo 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. Obsahem projektu byla
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.).
Během projektu jsme zrealizovaly 4 běhy motivačního kurzu: po dvou v Semilech a v Brně, kterých se
celkem zúčastnilo 78 kurzistů, z nichž 66 kurz úspěšně dokončilo, a dva běhy odborného
rekvalifikačního Kurzu péče o děti v Semilech a v Brně, po 200 hodinách. Z 66 účastníků kurz
úspěšně dokončilo 57 osob. Motivační kurz v délce 40 hodin zahrnoval úvod od problematiky
poskytování služby péče o děti, personální, ekonomické a marketingové poradenství, osobní

diagnostiku, problematiku slaďování pracovního a rodinného života a individuální plány. Odborný
kurz obsahoval moduly: psychologie, vývojová psychologie, respektování, zdravověda,
psychohygiena, didaktika, ekologie a výživa a 40h praxe.
Pro zaměstnavatele jsme uspořádali 11 kulatých stolů pojednávajících o možnostech pro-rodinných
firemních politik a vstřícného přístupu k zaměstnancům s malými dětmi. Ve spolupráci s genderovou
expertkou jsme vytvořily mini-audit služeb péče o děti.
Proběhl 2. Ročník soutěže Firma pro rodinu. www.firmaprorodinu.cz Zástupci vítězných
zaměstnavatelů získaly účast na stáži do Skotska (Edinburgu).
Proběhla stáž dobré praxe v Edinburghu, které se zúčastnily nejvíce motivované a aktivní
absolventky kurzů a zástupci zaměstnavatelů. Během stáže jsme navštívily 10 zařízení péče o děti, 4
instituce, které jsou kompetentní v oblasti péče o děti (skotská banka, Edinburghská univerzita,
skotská vláda, městská rada) a vyslechly 8 dalších odborných přednášek o nastavení péče o děti ve
Skotsku od státních institucí i nezávislých organizací. S partnerskou organizací Children in Scotland
zůstáváme nadále v kontaktu.
Na základě výstupů ze stáže a následné ankety, která proběhla mezi účastnicemi projektu, jsme díky
schválení podstatné změny uspořádaly v Praze mezinárodní workshop „Zařízení péče o děti jako
nástroj pro-rodinné politiky v ČR a Skotsku“ za účasti zahraničních expertek ze Skotska a odbornic
z ČR.
Výstupy projektu, zejména provoz zařízení péče o děti a soutěž Firma pro rodinu jsme prezentovaly v
putovní fotografické výstavě „Cesta ke službám péče o malé děti“ na 17 panelech. Soubor
obsahoval 8 velkoformátových fotografií z každého kraje od profesionálních fotografů a jedné
informační tabule o projektu ve stejném formátu. Výstava byla vystavena ve veřejných prostorech na
celkem 6 místech v Libereckém a Jihomoravském kraji, na krajském a městském úřadu,2x
v obchodních centrech, knihovnách a kulturním domě.
Vznikl filmový časosběrný dokument v délce 30 minut, který pojednává o průběhu projektu a
obsahuje autentické výpovědi osob cílové skupiny během projektu- od doby, kdy jako nezaměstnané
nastoupily do motivačního Kursu „Moje dobrá práce“, až po dobu, kdy jako zaměstnané pečovatelky
o děti absolvují odbornou stáž ve Skotsku. Součástí dokumentu je také předávání cen
zaměstnavatelům v soutěži Firma pro rodinu
Během projektu si jeho účastnice a absolventky kurzu založily celkem 10 nových zařízení péče o
děti – 5 z nich vzniklo jako modelová pracoviště, ostatní samostatně bez jakékoliv finanční podpory
projektu. Modelová pracoviště i po skončení finanční podpory mzdových příspěvků nadále v různé
formě fungují a poskytují péči o děti. Absolventky kurzů, které se si nezaložily vlastní zařízení, byly
často zaměstnány v těchto nových nebo i jiných zařízeních péče o děti a nadále tak využívají znalosti
z kurzů, které pro mnohé z nich byly krokem k novým pracovním příležitostem. Průběh projektu a
jeho vliv na životy jeho protagonistů shrnuje filmový dokument, který v rámci projektu vznikl, a je
dostupný na youtube „Cesta ke službám péče o malé děti“.
V projektu během posledních měsíců r.2014 probíhalo doúčtování, které se přehouplo i do r.2015,
což je zřetelné zejména na účetní uzávěrce, kde jsou data z poslední schválené monitorovací
zprávy, tzn. Do června r.2014.

2) Účast na pracovních skupinách k zákonu péče o děti v dětských skupinách a jeho připomínkování

Předsedkyně sdružení Karolina Nedělová se
účastnila několika jednání na MPSV zabývající se
přípravou zákona péče o děti v dětských skupinách.
Hlavními připomínkami Prostoru pro rodinu byl
vysoký počet dětí na dospělou osobu. Tato
připomínka byla zohledněna.
Zákon platí od září 2014. 247/2014
Novela umožňující dobrovolnou registraci, kterou
podporuje PRP a přijata v roce 2015.

3) Účast na konferencích, kulatých stolech a workshopech (pasivní i aktivní)
Zástupkyně Prostoru pro rodinu se účastnily
následujících workshopů, diskusních skupin,
konferencí :
MPSV workshopy ke slaďování práce

a

rodiny
FDV diskusní skupina k projektu METR
FDV- pracovní skupina v projektu
KOOPERACE
Karolina Nedělová vystoupila na konferenci na Pedf.UK, k tématu péče o děti do tří let,
konferenci pořádala Asociace pro předškolní výchovu.

Prostor pro rodinu zorganizoval v rámci projektu OPLZZ mezinárodní workshop „Zařízení péče o děti
jako nástroj pro-rodinné politiky v ČR a Skotsku“.
Prostor pro rodinu zorganizoval v rámci projektu OPLZZ 11 kulatých stolů se zaměstnavateli
vstřícnými k rodinným potřebám svých zaměstnanců, s představiteli městských samospráv a
s neziskovými organizacemi.

4) Prostor pro rodinu,o.s. se podílel se na doprovodném programu následujících akcích:

Běh pro celou rodinu „Rodiče na start“,
organizátor Aperio. Hudební dílna a aktivní účast
v závodech.
Den rodin, Brno organizátor MPSV-Stánky
s informacemi o nových zařízení péče o děti, které
vznikly v JMK.

5) Poskytování poradenství a koučování
Během roku 2014, jsme poskytly celkem 11 hodin koučování a odpověděly na 14 elektronických
dotazů vztahujících se k tématu služeb péče o malé děti. Zároveň probíhaly telefonické
konzultace a osobní poradenství pro 6 osob.
V tomto roce vznikl e- book 10 kroků k zařízení péče o děti, který nabízíme prostřednictvím
webových stránek.

6) Realizace seminářů „Jak poskytovat službu péče o malé děti“, „Jak založit dětskou skupinu“,
„Služby péče o děti, a jak vybrat tu nejvhodnější, pro vaše dítě“ a tvůrčích seminářů pro práci se
skupinou malých dětí od 1-7 let
Proběhlo celkem 8 seminářů na téma jak
poskytovat službu péče o děti, pro více než 60
osob.
4 praktické tvůrčí workshopy pro 10 osob.

7) Kurs péče o malé děti Praha
MŠMT akreditovaný kurz péče o malé děti v délce
160 hodin tematických seminářů a 20 hodin praxe
probíhal od 21.9 2013 do 16.2 2014. Zúčastnilo se
ho 8 kurzistů a kursistek, kteří kurz také úspěšně
zakončili zkouškou a získali Osvědčení o rekvalifikaci

na pracovní činnost Pečovatel/pečovatelka o děti. Většina absolventů se již v oboru aktivně zapojila a
mnozí provozují vlastní zařízení služeb péče o děti.
Zařízení, která vznikla díky účastníkům a účastnicím našich vzdělávacích aktivit prezentujeme na
webových stránkách v záložce „Povedlo se“.
Fotoalba z aktivit uskutečněných v roce 2014 prezentujeme na našem facebooku.

Hospodaření spolku v roce 2014:

