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Rok 2011 byl pro  činnost a projekty Občanské  inspirace rokem 
přelomovým  a  transformačním.  Provoz  v prostorách  na  Černém 
Mostě,  kde  jsme  v roce  1998  začínali,  jsme  v létě,  zejména 
z ekonomických důvodů, ukončili. Veškerou dosavadní programovou 
a projektovou činnost jsme přestěhovali do rodinného a komunitního 
Centra  inspirace a tvořivosti v Bubenči, kde působíme od roku 2002. 
Snaha,  aby  naše  projekty  byly  pro  děti,  rodiče,  rodiny  a  veřejnost 
stále  tak  inspirativní  a  zajímavé,  jako  tomu  bylo  doposud,  zůstává 
nezměněna.  

V roce 2011 jsme realizovali tyto projekty a programy: 
 
• Bezplatná sociálně právní poradna pro občany v obtížných 

životních situacích v Kučerově ulici 14 na Černém Mostě a Šlikově 
ulici 47 v Břevnově;  

•  Inspirace  pro  rodiny  –  program  interaktivních 
psychosociálních  aktivit  pro  rodiče  s malými  dětmi  v rodinném     
a komunitním Centru inspirace a tvořivosti v Bubenči; 

• Programy  volnočasových  aktivit  pro  děti  i  dospělé  ‐ 
pravidelné zájmové aktivity a otevřené jednorázové akce v Klubu 
inspirace  na  Černém  Mostě  a  v  Centru  inspirace  a tvořivosti 
v Bubenči;  

• Ekoinspirace  –  ekovýchovné  programy  pro  předškoláky        
a rodiče s malými dětmi v rodinném Centru  inspirace v Bubenči, 
ekovýchovný program pro děti ze sídliště Černý Most  ‐ Ekoklub, 
jarní  Ekoden na ČM;  

• Minigalerie  Inspirace  Černý  Most  –  prodej  výrobků 
handicapovaných  lidí  z chráněných  dílen,  pořádání  výstav, 
popularizace a podpora práce lidí s postižením; 

• Klíče pro život – Animované problémy kolem nás – zahájení 
projektu  mediální  výchovy  a  vzdělávání  pro  starší  školní  děti 
v Praze 6; 
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Sociálně  právní  poradna  pro  občany  v obtížných 
životních situacích 
 

V roce 2011 jsme poskytli služby 766 klientům. Z toho na osobní 
konzultaci přišlo 688  klientů. Odbornou pomoc  jsme dále poskytli 78 
klientům,  kteří  zaslali  dotaz  e‐mailem.  Zhruba  223  dotazů  vyřídily 
kontaktní pracovnice telefonicky. 

Obdobně  jako v uplynulém  roce byly nejčastějšími klienty naší 
poradny  občané  středního  věku,  převážně  ženy  s partnerskými               
a  pracovně  právními  problémy,  dále  občané  s  existenčními  problémy 
(exekuce), nezaměstnaní a senioři s problémy s bydlením (převážně na 
pracovišti Břevnov). 

Bezplatné sociálně právní poradenství jsme poskytovali od roku 
2001.  Od  roku  2007  v souladu  se  zákonem  108/2006,  §  37  s číslem 
registrace  8696274.  Poradna  byla  v  provozu  v  kanceláři  sdružení  na 
Černém Mostě, Kučerova 14 a v kanceláři v Praze 6 – Břevnově, Šlikova 
47, naše působnost byla celopražská. 

Vzhledem  k stále  se  snižující  grantové  podpoře  jsme  projekt 
bezplatného sociálně právního poradenství ukončili k 31. 12. 2011. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
Program Inspirace pro rodiny  
 

Cílem našeho programu Inspirace pro rodiny je aktivní podpora 
rodičovských  kompetencí,  vytváření  zázemí  pro  rodiny,  inspirační 
pedagogická a osvětová činnost pro rodiče malých dětí. 

V  roce  2011  měl  projekt  Inspirace  pro  rodiny  celkově  8740 
návštěv  účastníků  pravidelných  programů  (jedná  se  o  interaktivní 
psychosociální  programy  pro  rodiče  s  dětmi,  volnou  hernu,  tvořivé 
dílny,  kulturní  aktivity,  konzultační  a  informační  činnost,  logopedický 
podpůrný  program,  relaxační  program  s  hlídáním  dětí,  rodinnou 
kavárničku s diskuzním klubem atd.). Služeb našeho  rodinného centra 
využilo 638 klientů  (rodičů  i dětí), uvedený počet výrazně převýšil náš 
původní odhad. 

Hlavní součástí projektu byly psychosociálni aktivity, interaktivní 
výchovné  a  metodické  programy  pro  rodiče  s  malými  dětmi.  Byly 
určeny pro vrstevnické  skupiny pro  rodiče  s dětmi od půl  roku do 11 
měsíců, pro rodiče s dětmi od 11 měsíců do cca 20 měsíců, pro rodiče  
s dětmi od 1,5 roku do dvou let a pro rodiče s dětmi od dvou do tří let. 
Během  roku  2011  jsme  realizovali  týdně  pravidelně  9  interaktivních 
programů  (maximální kapacita  jednoho programu byla 10 rodičů a 10 
dětí). 

Projekt  doplňovala  volná  herna,  která  byla  na  programu  4x 
týdně,  logopedický  podpůrný  program  3x  týdně,  tvořivé  aktivity            
3x  týdně  (a  nárazově  o  víkendech),  průběžně  probíhala  konzultační            
a  informační  činnost  pro  rodiče.  Dodržen  byl  i  plán  mimořádných 
jednorázových  a  víkendových  aktivit  (2x  ročně  propagační  akce               
k  seznámení  s  centrem,  velikonoční  tvořivé  dílny,  zahradní  slavnost, 
slavnost světýlek, vánoční zvykoslovné aktivity). 

V  rámci  spolupráce  s  Městskou  částí  Praha  6,  která  naše 
centrum  podpořila  čtyřletým  grantem,  jsme  se  zúčastnili  akcí  pro 
veřejnost: Týden zdravé šestky a Brána volného času dokořán (aktivity 
pro rodiče s malými dětmi). 

Naše programy byly otevřené všem příchozím rodičům s malými 
dětmi, projekt přispěl k rozvoji a podpoře sociálně izolovaných rodičů  

 
 
při péči o děti. 

Občanská  inspirace  svojí  specifickou  orientací  na  podporu 
rodičů malých dětí vytváří dlouhodobě prostředí, které  rodiče aktivně 
zapojuje do společenského života, omezuje sociální  izolovanost rodičů 
na  MD/RD.  Výrazným  přínosem  našich  programů  je  posilování 
rodičovských  kompetencí  a  dovedností,  které  jsou  pro  ně  nezbytné, 
pokud mají  úspěšně  pečovat  o  rodinu  a  zvládnout  i  např.  návrat  do 
zaměstnání. 

Každý rodič (či jiný opatrovník), pečující celodenně o dítě (děti), 
je  během  tohoto  zodpovědného  a  náročného  období  vystaven  riziku 
ztráty mnoha mezilidských kontaktů.  
Těmto rizikům se naším projektem snažíme účinně předcházet. 
 

Spolupráce s MŠ Charlese de Gaulla 18, Praha 6 – Bubeneč 

V rámci  našeho  projektu  spolupracujeme  s MŠ  Charlese  de 
Gaulla. Pro  školku  jsme  zajišťovali  kroužek  keramiky,  flétny,  výtvarné, 
pohybové  výchovy  a  angličtiny  hrou.  Děti  z MŠ  a  jejich  rodiče mají 
možnost využít náš program logopedické podpory správného řečového 
vývoje dětí. Rodiče  s mladším,  ještě neškolkovým  sourozencem,  často 
navštěvují  naše  programy  pro  rodiče  s dětmi.  Zabezpečením  převodu 
dětí na vybrané programy odlehčujeme zaměstnaným rodičům.  

V  roce  2011  jsme  se  zúčastnili  sociálního  programu 
vyhlášeného Městskou částí Praha 6 ‐ Veřejná služba.  

Vánoční  dárky  vyrobené  dětmi  jsme  v předvánočním  čase 
předali  sociálnímu  oddělení  Domova  pro  seniory  Elišky  Purkyňové 
v Šolínově ulici v Praze 6. Pro klienty Léčebny dlouhodobě nemocných 
v Chitussiho ulici  jsme připravili pod okny nemocnice  světelnou  show     
a lampiónový průvod. 

 



  

 

Minigalerie Inspirace  
 

Minigalerie  Inspirace na Černém Mostě seznamovala veřejnost 
od  roku  1999  s prací  lidí  s postižením  formou  prodejních  výstav 
výtvarných a  řemeslných výrobků z chráněných dílen a terapeutických 
pracovišť  (hračky,  textilní výrobky, keramika, výrobky  ze dřeva, papíru 
atd.). V souvislosti s ukončením provozu na Černém Mostě byl projekt 
galerie ukončen k 31. 7. 2011.  
 

 
Klub inspirace na Černém Mostě  
 

Od  ledna  do  června  2011  probíhaly  v odpoledních  hodinách        
v  Centru  Černý Most  pravidelné  kroužky,  kurzy  pro  děti,  (výtvarné, 
hudební  kroužky  ‐  flétna,  keyboard,  kroužek  šachů  a  ekokroužek). 
Aktivity  navštěvovaly  zejména  děti  mladšího  školního  věku.  Týdně        
se kroužků účastnilo průměrně cca 60 dětí.  

V dopoledních  hodinách  probíhala  dvakrát  týdně  školička  pro 
předškolní děti, pokračovali  jsme v logopedickém programu pro rodiče 
s dětmi od tří  let a v provozu rodinné herny. Organizovali  jsme rovněž 
tvořivé dílny a svépomocné burzy. 

Součástí aktivit pro děti byly  jednorázové akce, např. Dopravní 
den dětí, Velikonoční a Vánoční  tvoření, výlety po zajímavých místech 
Černého Mostu atd. 

 
Program Ekoinspirace 
 
   
  Cílem  projektu  bylo  umožnit  dětem  ze  sociálně  slabých  poměrů 
rozvíjet  v rámci  Ekoklubu  zájem  o  přírodu,  začlenit  děti  do  sociálně 
zdravého  kolektivu,  učit  je  spolupráci  a  podílet  se  na  zajímavých             
a  inspirativních  činnostech.  Projekt měl  poskytnout  dětem možnost              
kriticky myslet a  získávat nové podněty pro  tvořivou hru. Ekoklub byl 
určen dětem od 7 – 12 let, (celkově cca 208 návštěv).  
  
Tématický plán činnosti Ekoklubu:   

 proměny jednotlivých ročních období, změny v přírodě   
(fauna a flóra Černého Mostu a blízkého okolí) 

 oživování zvyků a obyčejů v průběhu  roku 
 základní životní potřeby rostlin, živočichů a člověka, význam 

rovnováhy, zásady zodpovědného přístupu k životnímu 
prostředí 

 spolupráce a odpovědnost jako základní východisko řešení 
problémů, hry rozvíjející schopnost spolupráce, komunikace, 
schopnost naslouchat a tvořit 

 
Jarní Ekoden  proběhl  30.  4.  2011  a  byl  průřezem  všemi  dosud 

pořádanými Ekodny (od roku 1999). Na celkem deseti stanovištích měly 
děti možnost vyzkoušet si: setí semínek do malých květináčů, vyrábění 
proutěných ozdob, vymýšlení domečků pro  čmeláky  či výrobu hraček.     
Na jednom ze stanovišť připravovaly děti tradiční Ekolisty Prahy 14.  
      Na  programu  se  podíleli  hosté:  Lesy  hl. města  Prahy,  o.s.  Devět 
životů  (pomoc  opuštěným  kočkám)  a  sociální  dílna  Košára  (výroba 
košíků a proutěných květin). 
  Do  přípravy  Ekodne  byly  zapojeny  i  děti  navštěvující  Ekoklub. 
Účastnily se Ekodne  jako asistenti  lektorů na stanovištích a vyzkoušely   
si tak i pořadatelskou roli. 
 



  

 
Klíče pro život – Animované problémy kolem nás  
 
  V prosinci  roku  2011  byl  zahájen  projekt  mediální  výchovy            
a vzdělávání pro starší školní děti v Praze 6. Cílem projektu  je umožnit 
dětem pracovat s filmovým médiem. 

Zájemci  se  naučí  projít  celou  tvůrčí  cestou  –  od  prvotního 
nápadu, přes obrázkový scénář, výtvarné návrhy až k samotné animaci, 
zvukové a obrazové postprodukci. 

Zájemci  o  workshop  animovaného  filmu  si  v  procesu  tvorby 
osvojují klíčové role: režiséra, výtvarníka a animátora. 
Tvorba animovaného filmu umožňuje dětem nejen dobrou zábavu, ale 
rozvíjí jejich kreativitu, fantazii, výtvarný cit, učí filmové řeči, nadhledu 
a humoru. Projekt bude pokračovat v roce 2012. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ukázky z filmů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Kalendář akcí Občanské inspirace v roce 2011  
 
Leden 

• Zápisy  na  programy  a  kroužky  ‐  Klub  inspirace  a Centrum  inspirace     
a tvořivosti (dále CIT) 

• Přehrávka hudebních kroužků Klubu inspirace Černý Most 
• 22. 1. Zimní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – Sypejte ptáčkům – CIT 
 

Únor  
• Ekodoprava pro předškoláky – CIT 
• Zamrzlá rodina  ‐ pohádka pro rodiče s dětmi ‐ CIT 
• Návštěva u Eskymáků – program pro rodiče s dětmi ‐ CIT  
 

Březen 
• Den otevřených dveří v Centru inspirace a tvořivosti 
• 7. 3. Masopustní masky – tvořivá dílna pro rodiče s dětmi ‐ CIT 
• 9. 3. Pohádkové čtení I. ‐ CIT 
• 14. 3. Moje vlastní knížka ‐ CIT 
• 16. 3. Pohádkové čtení II. – CIT 
• 16. ‐ 19. 3. Jarní burza dětského oblečení – Klub inspirace 
• 26. 3. Jarní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – Ptačí hnízdečka  
• 28. 3. Jarní hrníček ‐ CIT 
• 31. 3. Valná hromada sdružení 

Duben 
• 4. 4. Jarní dekorace – tvořivé dílny pro rodiče s dětmi ‐ CIT 
• 11. 4. Velikonoční zajíček ‐ tvořivé dílny pro rodiče s dětmi – CIT 
• 6 – 12. 4. Jarní burza dětského oblečení Černý Most 
• 16. 4. Velikonoční vyrábění a tvoření s překvapením – CIT 
• 18. 4. Vajíčka stokrát jinak ‐ CIT 
• 18. 4. Velikonoční stan neziskovek Prahy 14 
• 20. 4. Hledáme vajíčka ‐ CIT  
• 27. 4. Čtení pro rodiče s dětmi ‐ CIT 
• 30. 4. Jarní Ekoden na Černém Mostě 

Květen 
• 2. 5. Motýli se probouzejí – výtvarná dílna CIT 
• 9. 5. Přání pro maminku – program CIT 

 
• 16. 5. Akce k Mezinárodnímu dni Rodiny 
• 18. 5. Dopravní den dětí – Klub inspirace 
• 23. 5. Kamínek se proměňuje – CIT 
• 30. 5. Pletení věnečků ‐CIT 

Červen 
• Týden propagačních aktivit OI a zápis do Centra inspirace a tvořivosti 
• 6. 6. Jak se žije v říši hmyzu – ekoprogram CIT 
• 8. 6. Brána volného času dokořán – prezentace OI na Praze 6 
• Šachový turnaj ‐ Klub inspirace 
• Přehrávky hudebních kroužků – Klub inspirace  
• 20. 6. Čím vším se dá kreslit a malovat ‐ CIT 
• 23. 6. Zahradní slavnost v Centru inspirace a tvořivosti 
• Hrajeme si venku – aktivity pro rodiče s nejmenšími dětmi CIT 

Červenec 
• Programová příprava aktivit a programů na školní rok 2011/12 
• 31. 7. uzavření pracoviště Černý Most  

Srpen 
• Ukončení  činnosti  a  projektů  na  pracovišti  Černý Most,  stěhování 

z Černého Mostu do Bubenče, adaptační práce v CIT  
Září 

• Zápis a týden propagačních aktivit v CIT 
• 15. 9. Týden zdravé šestky – Den otevřených dveří v CIT 

Říjen 
• Hry v přírodě – inspirativní setkávání pro rodiče s dětmi v CIT 
• 15. 10. Podzimní keramická sobota – akce pro rodiče s dětmi  

Listopad 
• 5. 11. Bramborový král – výtvarná dílna ‐ CIT 
• 11. 11. Slavnost světýlek – lampiónový průvod – CIT 
• 26. 11. Výroba adventních věnců ‐ CIT 
• 28. 11. Adventní rohlík – tvořivý program ‐ CIT 

Prosinec 
• Výroba a předání dárků pro Domov seniorů Elišky Purkyňové 
• Klíče pro život – Animované problémy kolem nás – zahájení projektu 

mediální výchovy a vzdělávání pro starší školní děti v Praze 6 
• 16. 12. – 23. 12. Předvánoční programy v Centru inspirace  



  

 

Tým sdružení  
 
V roce 2011 pracovaly na projektech sdružení:  
PhDr. Helena Vostradovská, PhDr. Dana Oujezdská (do 31. 3. 2011),  
Mgr. Milena Řepíková, Kateřina Bavorová (do 30. 6. 2011),  
PhDr. Tereza Vošahlíková, Mgr. Diana Ondrušová, Pavla Bělohoubková, 
Zuzana Zelinková (do 30. 6. 2011) 
 
Ekonomické vedení projektů a účetnictví organizace:  
Ing. Pavlína Novotná 
 
Grafika Občanské inspirace: 
Tereza Vostradovská  
 
Správa webu a technická pomoc: 
Mgr. Alek Lačev 
Jakub Korecký 
 
Právní poradna:  
Mgr. Milena Řepíková, Kateřina Bavorová, JUDr. Julie Janatová,  
Mgr. Daniel Hovorka  

 

 
Lektoři a další spolupracovníci sdružení:  

Ing. Milan Březovský,  Lada Machačová, Eva Staňková  ‐ Káldy, Barbora 
Vostradovská, Tereza Vostradovská, Mgr. Alena Řehulová, David Zelinka, 
Ing.arch. Marie Přikrylová 

V souladu se stanovami sdružení řídila jeho činnost rada sdružení 
v tomto složení:  
 
PhDr. Helena Vostradovská, statutární zástupkyně sdružení, předsedkyně 
PhDr. Dana Oujezdská, jednatelka sdružení 
Ing. Pavlína Novotná, členka rady sdružení 
PhDr. Tereza Vošahlíková, členka rady sdružení. 
 
Sdružení mělo  v roce  2011  25  řádných  členů  a  262  volných  členů  – 
spolupracovníků a účastníků aktivit  sdružení. Valná hromada  sdružení 
se konala 31. 3. 2011 a byla usnášeníschopná.  
 
Za podporu v roce 2011 děkujeme: 
 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Magistrátu Hlavního města Prahy 
Městské části Praha 14 
Městské části Praha 6 
 
Zvláštní poděkování  
 
Nohel Garden 
Lesy Hl. m. Prahy 
Devět životů o.s. 
DOM JOB ‐ Košára  
McPen 

 



  

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích                      (v Kč) 

Přehled nákladů 2011   
  celkem
Kancelářské potřeby  11 458
Odborná literatura  11 832
Čistící a hyg. potřeby  2 719
Učební pomůcky, výtvarné p.  72 012
Ostatní spotřebovaný materiál  29 810
Materiál celkem:  127 831
   
Spotřeba el. energie  21 829
Spotřeba vody a plynu v MŠ  26 654
Voda, teplo Černý Most  12 418
Voda, teplo, energie celkem:  60 901
   
Výrobky handicapovaných  3 496
Prodané zboží celkem:  3 496
   
Opravy a udržování  2 852
Opravy a udržování celkem:  2 852
   
Ostatní služby  39 681
Telefonní poplatky a internet  45 229
Poštovné  1 806
Právní a účetní služby  78 000
Učitelé, lektoři  45 200
Nájemné  51 636
Vzdělávání  11 030
Ostatní služby celkem:  272 582
 

 
Bankovní poplatky  6 830 
Pojištění  2 797 
Ostatní poplatky  833 
Ostatní poplatky celkem:  10 460 
   
Provozní náklady celkem:  478 122 
   
Hrubé mzdy ‐ pracovní poměr  694 354 
Dohody o provedení práce  215 405 
Dohody o pracovní činnosti  101 100 
Odvody na zdravotní a sociální pojištění  270 455 
Odstupné  26 681 
Proplacené neschopenky  2 652 
Zákonné pojištění Kooperativa  3 343 

Mzdové náklady celkem:  1 313 990 

 

Náklady roku 2011 celkem:  1 792 112 

   

Výsledek hospodaření:   ztráta 89 773  

 
 
Ztráta vznikla výrazným snížením grantové podpory projektu bezplatné 
sociálněprávní poradny. 
Provoz v roce 2011 jsme kompenzovali ziskem z roku 2009. 



  

 
 

Přehled příjmů 2011  (v Kč)
   
Tržby z kurzů a jednorázové vstupné  517 445
Tržby za služby celkem:  517 445

   
Tržby za výrobky handicapovaných  1 680
Tržby z automatu na kávu  6 095
Tržby za prodej materiálu  17 000
Tržby za zboží a materiál celkem:  24 775

   
Úroky  86
Úroky celkem:  86

   
Přijaté členské příspěvky  262 000
Přijaté členké příspěvky celkem:  262 000

   
Dotace MPSV ‐ poradna  246 000
Dotace MPSV ‐ rodina  467 633
Dotace HMP ‐ poradna  44 400
Dotace HMP ‐ rodina  70 000
MČ Praha 6  30 000
MČ Praha  14  40 000
Dotace celkem:  898 033

   

Příjmy za rok 2011 celkem:  1 702 339

 

 

V roce 2011 probíhala realizace projektů na těchto 
adresách: 
 
Občanská inspirace 
sídlo sdružení do 31. 7. 2011 
Kučerova 768/14 
198 00 Praha 9 – Černý Most II 
 
Nové sídlo sdružení od 1. 8. 2011 
Rooseveltova 576/37 
160 00 Praha 6 ‐ Bubeneč 
 
• Pobočka: 
 
Centrum inspirace a tvořivosti 
rodinné a komunitní centrum 
Charlese de Gaulla 18 
160 00 Praha 6 ‐ Bubeneč 
 
• Pobočka: 
 
Sociálně – právní poradna 
sídlo pobočky poradny do 31. 12. 2011 
Šlikova 47 
160 00 Praha 6 ‐ Břevnov 
 
 
 
 
 
 
© Občanská inspirace 2011 
www.obcanskainspirace.cz 
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