
Občanská inspirace, z.s. je nezisková organizace, která byla založena jako občanské 
sdružení v roce 1998. Od roku 2002 provozuje rodinné a komunitní Centrum inspirace 
a tvořivosti v Praze 6 – Bubenči. 
Občanská inspirace je od 1. 1. 2014 spolkem, registrovaným ve spolkovém rejstříku 
Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 8960.
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Inspirace a prevence pro rodiny 2017

Hlavní projekt komunitního a rodinného centra, který rodiče aktivně zapojuje 
do společenského života, rozvíjí jejich rodičovské kompetence a poskytuje podporu 
rodičům slaďujícím rodinný a pracovní život.

 Interaktivní psychosociální programy pro rodiče s dětmi – podpora 
 rodičovských  kompetencí – celkem 135 programů

 Přednášky s psychologickou problematikou, svépomocné sebezkušenostní 
 skupiny, kurz poskytování 1. pomoci u dětí 

 Poradna pro rodiče a  logopedická poradna, informační aktivity pro rodiče

 Doplňkové aktivity: kroužky pro rodiče s dětmi, herna, hlídání dětí, coworking.

Návštěvnost programů a aktivit projektu 2017: 1 817 návštěv klientů (grant MPSV)
Celková návštěvnost projektu 2017: 4 232 návštěv klientů 

522   klientů celkem

253   rodičů

269   dětí

232   rodin

Jednorázové aktivity a programy:
 
Dny otevřených dveří 
Velikonoční týden
Světový den vody
Den dětské knihy
Den Země
Zahradní slavnost
Ekologický den pro rodiče s dětmi
Výtvarné dílny k obyčejům Českého roku
V roce 2017 jsme oslavili 15. výročí 
založení Centra inspirace a tvořivosti.

Volnočasové aktivity pro děti

Píďalky – školička pro děti
Keramika
Výtvarný ateliér
Taneční mix
Malý kuchař
Angličtina hrou
Flétna
Kouzla a experimenty v přírodě 
Píďalky ve Stromovce – lesní školka

Kouzla přírody

Projekt Kouzla přírody zahrnoval řadu interaktivních programů o přírodě věnovaných 
předškolním dětem. Jeho obsahem bylo ekovýchovné vzdělávání,  přírodovědné tvoření, 
přímý kontakt s přírodou a sledování proměn přírody v závislosti na ročním období. 
Aktivity projektu byly zaměřeny zejména na podporu citlivého vnímání přírody, rozvoje 
zvídavosti, tvořivosti a smyslového  vnímání  přímým kontaktem s přírodou v návaznosti 
na časový kontext. Projekt kladl důraz na nesoutěživost, kritické myšlení a poznávání 
všemi smysly. Děti měly možnost účastnit se různých pozorování a experimentování. 
Důležitou součástí byla i výchova prací (sázení, péče o rostliny a ptáčky v zimě, péče 
o předzahrádku). Projekt probíhal od září roku 2016 a byl ukončen v prosinci 2017.

Veřejná služba
 
Sociální program vyhlášený 
Městskou částí Praha 6
Výtvarné vánoční dárky 
do Domova pro seniory 
Elišky Purkyňové

Měsíc zdravé šestky

Programy pro rodiče s dětmi 
v rámci měsíce září 
Ukázkové hodiny pro veřejnost
Den otevřených dveří Měsíce 
zdravé šestky v CIT
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