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   Výroční zpráva 2015 
 

Prostor pro rodinu, vytváříme prostor pro Vás a Vaše děti. 

Sídlo: Černý Důl 199, Černý Důl, IČ:22735224, adresa kanceláře: Thákurova 3, Praha 6 

www.prostorprorodinu.cz 

 

Poslání:  

Jsme nezisková organizace, jejíž posláním je přispět k vytváření zdravé 

rovnováhy mezi naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů, a 

tím podpořit změnu, ve vnímání péče o rodinu v české společnosti. 

Prostor pro rodinu vznikl v roce 2008 v Černém Dole v Krkonoších na 
podporu rodin s dětmi a slaďování rodinného a pracovního života. V 
současné době působí převážně v Praze. Zabývá se poradenstvím, 
vzděláváním rodičů a profesní přípravou pečujících osob o malé a 
předškolní děti. Napomáhá vzniku zařízení služeb péče o děti. 
Spolupracuje také se zaměstnavateli v oblasti osvěty a využití služeb 
péče o děti jako nástroje na zlepšování prorodinné politiky. 
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Vize 2015: 

 

 Podpořit vznik kvalitních služeb péče o děti, pokračováním a 

rozvojem vlastních činností, zejména vzdělávacími aktivitami.   

 Pokračovat v ověřování a zjišťování aktuálních skutečných potřeb 

rodičů pro skloubení práce a rodiny.  

 Přeměnit právní formu ze spolku na zapsaný ústav a usilovat o 

diverzifikaci zdrojů a zvýšení vlastní činnosti organizace nezávislé 

na grantech a dotacích.  

 

Naplnění vize 2015: 

 

 Organizace a řízení: 

V tomto roce jsme již nevybírali členské příspěvky, vzhledem 

k usilování o změnu právní formy. 

Členky spolku na valné hromadě ustavily správní radu budoucího 

zapsaného ústavu, revizorku a ředitelku organizace. Na valné hromadě 

byla také odsouhlasena jednomyslně zakládací listina zapsaného 

ústavu. Po vyzvání soudu se opakovala ustavující schůze za 

přítomnosti notáře. Společně se změnou právní formy se změní i 

adresa. Sídlo tedy bude mít zapsaný ústav na adrese pražské kanceláře 

Thákurova 3, Praha6.  

 Členkami správní rady zapsaného ústavu se stanou: PhDr. Irena 

Tomešová, Mgr. Hana Perglerová, Gabriela Sochorcová.  
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 Revizorkou ústavu bude Ing. Magda Šimonová a ředitelkou Mgr. 

Karolina Nedělová. 

 

 V roce 2015 nám byla udělena autorizace MPSV pro vykonávání 

zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do začátku školní 

docházky. Prostor pro rodinu, o. s. se tak stal autorizovanou 

osobou pro zkoušení této kvalifikace. V říjnu 2015 nám vypršela 

akreditace MŠMT na rekvalifikační kurs péče o děti, kterou 

budeme obnovovat, přes to, že jako kvalifikace postačí vykonaná 

zkouška. 

 

 

 

 Vlastní činnost: 

V tomto roce pokračovalo poskytování odborných konzultací a 

pořádání seminářů k poskytování služeb péče o děti zejména v rámci 

dětské skupiny. 

Uspořádalo se celkem 9 seminářů a poskytlo 8 hodin osobních 

konzultací. Konzultace emailovou, nebo elektronickou formou byly 

poskytnuty zdarma. Jednalo se o zhruba 48 dotazů. 

V rámci vlastní činnosti jsme také zrealizovaly dotazníkové šetření na 

téma potřeb rodičů na pražské vysoké škole AMU.  

I v tomto roce jsme se v dubnu účastnily akce naší spřátelené 

organizace Aperio, jako dobrovolnice Běhu pro rodiče, kde jsme měly 

otevřený stánek pro výrobu diplomů a v červnu jsme poskytovaly 
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hlídání dětí zdarma na akci spřátelené organizace  Acentrum, Áčkofest 

na Střeleckém ostrově v Praze. 

 

 

Hlídání dětí na Střeleckém ostrově 

 

 Ostatní činnosti probíhaly v rámci grantů: 

V září jsme obdržely konečné vyúčtování projektu OPLZZ z minulých let  

(projekt: Vytváření nástrojů pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů 

v Libereckém a Jihomoravském kraji). Přes to, že bylo nutné vrátit více 

než 200tisíc jako neuznané náklady, což bylo pro naší malou organizaci 

zdrcující, tento projekt byl vybrán jako příklad dobré praxe k prezentaci 

pro EK.  
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 Nové projekty v tomto roce: 

 

OPPA: V období 1.1. - 30. 10. 2015, projekt: Práce v Praze je i po 

padesátce 

 

Fond pro NNO, NROS: V období: 1. 4. 2015-30.3. 2016, projekt Rodinné 

zázemí žen v rozhodovacích pozicích. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP. 

 

Ve 2. polovině tohoto roku jsme napsaly a podaly 7 nových projektů do 

dalšího období. 

 

Realizované projekty: 

OPPA: Práce v Praze je i po padesátce, CZ.2.17/2.1.00/37144 realizace:  

1. 1.-31. 10. 2015, celkové náklady: 1 428 331,- Kč 
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Hlavním cílem projektu byla integrace osob 50+, dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce a to odborným 

zaškolením a poskytnutím kvalifikace pro práci s malými dětmi, což je oblast, která se nyní profesionalizuje a na trhu 

práce je po pečujících osobách stálá poptávka.  

V rámci projektu jsme realizovaly tyto aktivity: 

2x assasement centrum pro výběr nejvhodnějších účastnic a účastníků do projektu 

2x  motivačních kurs pro poskytování služby péče o děti. 

1x odborný rekvalifikační Kurs péče o děti. Do Kursu nastoupilo 18 osob, z nichž 16 osob Kurs úspěšně dokončilo. 

Kurs byl doplněn podporou cílové skupiny formou supervize a mentorských kruhů, s mentorkami: socioložkou PhDr. 

Jiřinou Šiklovou, pedagožkou Doc. Evou Opravilovou a psycholožkou PhDr. Evou Labusovou. 
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Mentorský kruh v Kursu péče o malé děti pro osoby 50+ s PhDr. Jiřinou Šiklovou 
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Následně jsme absolvujícím nabídly a zaplatily zkoušky profesní kvalifikace Chůva, na které se přihlásilo 12 osob, 

z nichž v průběhu projektu zkoušku úspěšně složilo 8 osob. 

Projekt byl realizován v souladu s harmonogramem, byla provedena kontrola na místě, jejíž výsledek byl bez zjištění. 

Z evaluačního dotazníku, který vyplňovali absolventky a absolventi odborného Kursu bezprostředně po zkouškách 

deklarovalo 13 osob z 16, že se pracovně věnuje péči o děti.  
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Absolventky a absolventi  Kursu péče o malé děti 2015 
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NROS, Fond pro NNO, výzkumný projekt: Rodinné zázemí žen 

v rozhodovacích pozicích, č. 3720015 

Realizace: 1. 4. 2015-30. 3. 2016, celkové náklady: 812 470 kč, 

spolufinancování 10%. 

Cílem projektu je poskytnout nástroj při hledání nejvhodnějšího 

modelu uspořádání rodinného zázemí a podpořit tak ženy, které 

aspirují na pracovní kariéru a uplatnění v rozhodovacích pozicích.  

V rámci projektu probíhají tyto činnosti: 

-Setkávání v pracovních skupinách ve třech regionech: V Praze, 

Jihomoravském kraji a Libereckém kraji 

- Hloubkové rozhovory s min. 12 ženami v rozhodovacích pozicích 

z oblasti politiky, vědy a byznysu v každém zapojeném kraji. 

- Kvantitativní šetření potřeb žen, které aspirují na profesní kariéru i 

vzorku 300žen. 

-Výstupem projektu je publikace, která bude prezentována na 

závěrečné konferenci 8.3. 2016 v Praze. 

Projekt pokračuje do konce března 2016. 
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            Náklady, výnosy - čerpání rozpočtu  
         

Výsledek 
hospodaření roku 

2015 
(částky v Kč) 

Hlavní činnost  

spolek 
grant 
NROS 

grant NROS 

projekt  OPLZZ grant OPPA 
 

kofinancování 
organizací  

stř. OS 1 stř. 21 stř. 21 stř. 5 stř 51  

      Centrála 3720015 3720015 
CZ.1.04/3.4.04/76

.00108 
CZ.2.17/2.1.00/

37144   

501 - Spotřeba materiálu 8 785 24 700 0 22 685 3 220  

502 - Spotřeba energie  0 0 0 0 0  

50x – SPOTŘEB. NÁKUPY 8 785 24 700 0 22 685 3 220  

512 - Cestovné   420 4 415 0 0 0  

513 - Náklady na repre 4 971 2 684 0 0 35 059  

518 - Služby   68 977 90 913 0 37 510 490 483  

51x - SLUŽBY   74 368 98 012 0 37 510 525 542  

521- Mzdové náklady  83 206 252 464 0 0 371 493  

524 - Zákonné 
pojištění  24 195 71 679 0 0 97 691  

52x - OSOBNÍ 
NÁKLADY  107 401 324 143 0 0 469 184  

53x - DANĚ A POPLATKY 1 500 0 0 0 0  

54x- OSTATNÍ NÁKLADY 44 138 0 0 -40 989 0  

59x - DAŇ Z PŘÍJMU  0 0 0 0 0  
         

NÁKLADY CELKEM   236 192 446 855 0 19 206 997 946  

         
602 - Kurzy pro veřejnost, 
e-book 39 544 0 16 056 0 0  

60x  - TRŽBY 
SLUŽBY   39 544 0 16 056 0 0  
64x - OSTATNÍ 
VÝNOSY  4 819 0 0 273 0  

682 - Přijaté dary  0 0 0 0 0  
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68x - PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 0 0 0 0 0  

691-  PROVOZNÍ DOTACE 0 446 855 0 -113 772 997 946  
         

VÝNOSY CELKEM   44 363 446 855 16 056 -113 499 997 946  

         

ZISK / ZTRÁTA   -191 829 0 16 056 -132 705 0  

         

         

         

         

Finanční majetek - zůstatek k 31.12.2015 
         

Forma zůstatku 
Počáteční 

stav 
Příjmy Výdaje Zůstatek Kč   

Pokladny 55 639 37 355 91 380 1 614   

Ceniny 0 0 0 0   

Bankovní účty 469 692 
2 114 

826 2 248 014 336 504   

 

 

 


