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   Výroční zpráva 2016 
 

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

Sídlo: Thákurova 3, Praha 6, 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. 

 

O vzniku: 

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 pro rok 2016: 

 

 Prostor pro rodinu se bude profesionalizovat v oblasti zabezpečení služeb 

péče o děti 

 Prostor pro rodinu bude usilovat o diverzifikaci zdrojů směrem k nezávislosti 

na státních a EU dotacích 

 Prostor pro rodinu bude usilovat o rozvoj zahraniční spolupráce v oblasti 

péče o děti a prorodinné politiky 

   

Naplnění vize 2016: 

Profesionalizace: 

 Dne 24. 1. 2016 došlo ke změně právní formy a sídla na: Prostor pro rodinu, z. 

ú, se sídlem Thákurova 3, Praha 6.  

 

 Na schůzce SR dne 22. 12. 2016 bylo členkami jednomyslně odsouhlaseno 

rozšíření aktivit v zakládací listině ústavu o bod:  

- poskytování služeb péče o děti a podpora nových přístupů v péči o ně 

 

 Pracovní tým v naší společnosti se obměnil, spolu s ukončeným projektem a 

se začátkem nových projektů bylo třeba přijmout nové zaměstnance. Ke 

konci r. 2016 má PPR celkem 12 zaměstnanců. Ředitelkou nadále zůstává 

Mgr. Karolina Nedělová, projektovou manažerkou se stala Ing. Magda 

Šimonová, která tím opustila místo revizorky ústavu. Místo revizorky nyní 

zastává Ing. Bohdana Prokešová. 
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Co se povedlo: 

 

 V tomto roce jsme zrealizovali zkoušky profesní kvalifikace pro povolání 

Chůva pro děti do zahájení školní docházky (69-017-M) dle NSK. Prozkoušeli 

jsme a kvalifikaci získalo 24 osob.  

 V rámci přípravy na zkoušky jsme přihlášeným poskytli semináře 1. pomoci u 

dětí a osobní konzultace k zakládání a provozu zařízení péče o děti. 

 V tomto roce jsme se soustředili zejména na založení a provoz vlastních 

zařízení péče o děti a profesionalizace organizace. To probíhalo zejména díky 

získání podpory těchto projektů: 

 

Projekty: 

 

Prostor pro rodinu v roce 2016 úspěšně ukončil projekt: 

Rodinné zázemí žen v rozhodovacích pozicích, podpořeného grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP ( realizace:1.4. 2015-30.3. 2016  v celkové hodnotě: 812 

470 kč, spolufinancování 10%) 

 Cílem projektu bylo poskytnout nástroj při hledání nejvhodnějšího modelu 

uspořádání rodinného zázemí a podpořit tak ženy, které aspirují na pracovní 

kariéru a uplatnění v rozhodovacích pozicích.  

Zároveň jsme chtěli napomoci eliminovat většinový názor společnosti, že 

rodina rovná se bariéra pro kariéru žen. 

 

V rámci tohoto projektu jsme v tomto roce uspořádali konferenci k MDŽ, na které 

Norská velvyslankyně pokřtila knihu Rodina v profesním životě ženy. 
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Výstupy z projektu, ve kterém byla naším partnerem islandská organizace hájící 

práva žen Kvenrétinafélág Ísland v podobě krátkých videí, jsou k dispozici na našich 

webových stránkách. Zde je také anotace projektu v angličtině a reportáž z cesty na 

Island. 

 

 

 

 

V dubnu 2016 jsme začali s realizací dvou modelových pracovišť péče o malé děti, 

typu Dětská skupina.  
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 Vybudování a provoz Dětské skupiny Radost v Praze  
(realizace: od 1.4. 2016-31.8. 2018, celkové náklady 3 000 444,-) 

                     

                                             

 Vybudování a provoz Dětské skupiny Hrajeme si  
(realizace od 1. 4. 2016-31. 8. 2018, celkové náklady 3 000 444,-) 

 

                           
 

Obě zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. 

Dětské skupiny doplňují dosavadní institucionální zařízení v této části Prahy a 

vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení docházky v MŠ, nebo v ZŠ. 

Skupiny začaly svůj provoz v září a říjnu 2016, a jsou určeny pro děti od 1 roku do 

začátku školní docházky. O děti jejichž nejvyšší počet nesmí v jednom okamžiku 

přesáhnout 12, se starají 3- 4 dospělí. Strava je dovážena. Rodiče přispívají na péči 

dle ceníku uveřejněného na webových stránkách a plně hradí stravné. 

 

Projekty jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost, ESF ČR, pod registračními 

čísly CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001717 DS Radost a CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001718 DS Hrajeme si. 
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Profesionalizace spolku Prostor pro rodinu  
(realizace: 1. 8. 2016-31. 7. 2018, v celkové výši 2 186 115,90 kč) 

  

Během roku 2016 jsme začali připravovat strategický plán a návštěvu zahraničního 

partnera Children in Scotland. V rámci projektu jsme získali expertku, která je naší 

průvodkyní a školitelkou. Spolu s ní pracujeme na transformaci PPR, zejména 

v oblasti řízení a plánování, organizační struktury, hodnot, které se spolu se 

specializací a zaměřením realizovaných aktivit naší organizace mění. 

Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, ESF pod registračním číslem 

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001974. Profesionalizace spolku Prostor pro rodinu. 

 

 

Během roku 2016 se nám podařilo získat další dotace na rozšíření našich služeb 

péče o děti: 

 Mikrojesle Jako doma 

               (realizace 1.4. 2017- 31.8. 2018,dotace: 1 618 800 kč) 
  

Prostor pro rodinu se podílí na pilotním ověření mikrojeslí ve spolupráci s MPSV 

a  od září otevřeme dvě nová zařízení péče o děti na Praze 2: Mikro jesle Jako doma: 

První krůčky – První slova. Mikrojesle jsou určeny pro maximálně 4 děti ve věku 6 

měsíců až 4 let a vytváří domácí prostředí, na které jsou malé děti zvyklé.  

Projekt MPSV„Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let 

v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“  

Mikrojesle Jako doma, Projekt s reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_127/0003661 je spolufinancován z 

Evropského strukturálního fondu 

V roce 2016 ještě usilujeme o získání podpory na vybudování a provoz nového 

zařízení péče o děti typu dětská skupina v Berouně. 
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Finanční zpráva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


