V červnu roku 2012 oslavilo rodinné a komunitní Centrum
inspirace a tvořivosti desáté výročí své existence. Centrum bylo
založeno sdružením Občanská inspirace v roce 2002 a od svých
počátků se orientuje na podporu rodičů s dětmi. Snaží se rodiče
aktivně zapojit do společenského života, je místem pro mezigenerační
setkávání, útočištěm před každodenním stereotypem, zdrojem
nových kontaktů, informací a cenným zázemím pro výměnu
zkušeností. Přispívá k omezení sociální izolovanosti rodičů na
mateřské nebo rodičovské dovolené.
Do dalších let mu přejeme hodně nových nápadů a projektů,
které zaujmou nejen rodiče, ale i jejich potomky. Poděkování patří
všem spolupracovníkům a příznivcům, kdož se na programu a provozu
podílejí.
V roce 2012 jsme v Centru inspirace a tvořivosti realizovali tyto
projekty a programy:


Inspirace a prevence pro rodiny 2012 - projekt rozvoje
rodičovských kompetencí zahrnoval program interaktivních
psychosociálních aktivit pro rodiče s malými dětmi, přednáškový
cyklus a poradenské a informační činnosti pro rodiče



Klíče pro život – Animované problémy kolem nás - projekt
mediální výchovy a vzdělávání pro starší školní děti, projekt byl
realizován ve spolupráci s DDM Praha



Programy volnočasových aktivit pro děti - pravidelné
zájmové aktivity a otevřené jednorázové akce v Centru inspirace
a tvořivosti v Bubenči

Program Inspirace a prevence pro rodiny 2012
V roce 2012 jsme v rámci projektu Inspirace a prevence pro
rodiny zaznamenali celkově 7 029 návštěv účastníků pravidelných
programů.
Roční návštěvnost interaktivních programů a psychosociálních
programů pro rodiče s dětmi a logopedický podpůrný program
zahrnoval cca 4 118 návštěv klientů. Přednáškový cyklus absolvovalo 80
účastníků.
Služeb našeho rodinného centra využilo celkově 548 klientů
(rodičů i dětí), uvedený počet výrazně převýšil náš plánovaný odhad
návštěvnosti.
Zhruba 3000 návštěv měly aktivity, které nebyly hrazeny
z grantu MPSV, ale jsou neodmyslitelnou součástí tohoto projektu.
Jedná se o programy pro děti, které se nedostaly do školky, volná herna
pro rodiče s malými dětmi a další doplňkové aktivity (výtvarné a tvořivé
dílny, kulturní, jednorázové, prorodinné a další volnočasové aktivity).
Hlavní součástí projektu byly psychosociálni aktivity, interaktivní
výchovné a metodické programy pro rodiče s malými dětmi
(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 2012 jsme realizovali týdně pravidelně
9 interaktivních programů. V průběhu roku měli rodiče možnost využít
konzultační, informační a psychosociální poradenskou pomoc
a logopedické poradenství.
V rámci spolupráce s Městskou částí Praha 6, která naše
Centrum podpořila čtyřletým grantem, jsme se zúčastnili akcí pro
veřejnost jako byl Měsíc zdravé šestky a Brána volného času dokořán.
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 mateřské a rodičovské dovolené.
Výrazným přínosem našich programů je posilování rodičovských
kompetencí a dovedností, které jsou pro ně nezbytné, pokud mají
úspěšně pečovat o rodinu a zvládnout 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.

Klíče pro život – Animované problémy kolem nás
Vzdělávací projekt mediální výchovy pro starší školní děti byl
zahájen v prosinci 2011. Jeho cílem bylo umožnit dětem pracovat
s filmovým médiem a projít celou tvůrčí cestou – od prvotního nápadu,
přes obrázkový scénář, výtvarné návrhy až k samotné animaci, zvukové
a obrazové postprodukci.
Projektu se zúčastnilo celkem 12 dětí ve věku 12 – 15 let, které
byly rozděleny do tří pracovních skupin. Každá skupina zpracovávala
týmově vybraný námět na třech stanovištích pod dohledem zkušených
animátorů. Zájemci o workshop animovaného filmu si v procesu tvorby
osvojili klíčové role výtvarníka, animátora a režiséra.
Tvorba animovaného filmu umožňuje dětem nejen dobrou
zábavu, ale rozvíjí jejich kreativitu, fantazii, výtvarný cit, učí filmové
řeči, nadhledu a humoru.
Projekt byl ukončen závěrečnou projekcí všech tří animovaných
snímků „Naše přítomnost“, “Beznaděj“ a “Zůstaň svůj“ v kině MAT 14.
3. 2012.
Metoda výuky filmové animace prostřednictvím vlastní tvorby
je metodou inovativní a pro děti velmi atraktivní. Kombinuje získávání
mnoha nových poznatků s praktickou participací v kolektivním tvůrčím
prostředí.
Na přípravných setkáních a vlastní tvorbě animovaných snímků
Animované problémy kolem nás se podílela Mgr. Zuzana Bukovinská
a studentky Vysoké školy uměleckoprůmyslové z Ateliéru filmové
a televizní grafiky.
Projekt byl součástí vzdělávacího programu Klíče pro život –
Medializace a mediální výchova realizovaného ve spolupráci s DDM
Praha.

V souladu se stanovami sdružení řídila jeho činnost rada
sdružení v tomto složení:
PhDr. Helena Vostradovská, statutární zástupkyně sdružení, předsedkyně
Ing. Pavlína Novotná, členka rady sdružení
Mgr. Diana Ondrušová, členka rady sdružení
BcA. Tereza Vostradovská, členka rady sdružení

Sdružení mělo v roce 2012 celkem 17 řádných členů a 197 volných
členů – spolupracovníků a účastníků aktivit sdružení.
Valná hromada sdružení se konala 23. 4. 2012 a byla usnášeníschopná.

Za podporu v roce 2012 děkujeme:

Tým sdružení
V roce 2012 pracovali na projektech sdružení:
PhDr. Helena Vostradovská
Mgr. Diana Ondrušová
Pavla Bělohoubková
Eva Káldy
Mgr. Zuzana Bukovinská
MgA. Klára Marešová, Lenka Křížová, Martin Polák, Benjamin Schmidt,
Petra Oplištilová, Johanka Dvorská, Barbora Vostradovská, BcA. Tereza
Vostradovská, PhDr. Alena Řehulová, Mgr. Zuzana Kocábová,
PhDr. Tereza Vošahlíková, Markéta Jurečková, Kristina Ondrušová, Lucie
Brabcová, Tomáš Brabec, Hana Šafářová, Petra Faktorová

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Magistrátu Hlavního města Prahy
Městské části Praha 6

Ekonomické vedení projektů a účetnictví organizace:
Ing. Pavlína Novotná

Zvláštní poděkování

Grafika Občanské inspirace:
BcA. Tereza Vostradovská

Marcela Brabcová, ředitelka MŠ Charlese de Gaulla
Gawain – chráněná dílna
Iva Havelková
McPen

Správa webu a technická pomoc:
PhDr. Alek Lačev
Jakub Korecký

Programy volnočasových aktivit pro děti
Spolupráce s MŠ Charlese de Gaulla 18, Praha 6 – Bubeneč
Občanská inspirace spolupracuje již deset let s MŠ Charlese de
Gaulla. Pro školku jsme zajišťovali kroužek keramiky, flétny, výtvarné,
pohybové a taneční výchovy a angličtiny hrou. Děti z MŠ a jejich rodiče
mají možnost využít náš program logopedické podpory správného
řečového vývoje dětí. Součástí programu je i převod dětí na vybrané
programy, touto službou odlehčujeme zaměstnaným rodičům.
Programy volnočasových aktivit a kroužků využívají i děti z dalších MŠ a
ZŠ Prahy 6 a blízkého okolí.

Veřejná služba
Veřejná služba - sociální program vyhlášený Městskou částí Praha 6
Děti navštěvující naše kroužky vyrobily pro obyvatele domova
pro seniory keramický betlém a malé dárky - anděly. V předvánočním
čase jsme všechny dárky a napečené perníčky předali sociálnímu
oddělení Domova pro seniory Elišky Purkyňové v Šolínově ulici v Praze
6.

Kalendář akcí Občanské inspirace v roce 2012
Červenec

Leden







Zápisy na programy a kroužky
3. 1. Tři králové a jejich koruny – výtvarná dílna
10. 1. Sněhuláci stokrát jinak – výtvarná dílna
17. 1. Čepice, rukavice a šály – dětská koláž
24. 1. Krabičkové sáně – kreativní setkání
27. – 28. 1. Workshop animace

Únor



8. 2. Den otevřených dveří v Centru inspirace a tvořivosti
16. 2. Návštěva u Eskymáků – program pro rodiče s dětmi

Březen







1. 3. Kdo je a s čím nám může pomoci dětský psycholog? - přednáška
pro rodiče
14. 3. Premiéra tvorby animovaných filmů v kině MAT - Animované
problémy kolem nás
21. 3. Jarní výtvarná dílna - Mořena
29. 3. Předpoklady pro vytváření odolné psychiky u dětí - přednáška
pro rodiče
28. 3. Jarní hrníček - keramická dílna
2. – 6. 4. Hledání zajíčků – velikonoční program
23. 4. Valná hromada sdružení
26. 4. Psychosomatické potíže u dětí - přednáška pro rodiče

Květen
 15. 5. Výtvarná soutěž k Mezinárodnímu dni Rodiny – Malovaná
rodina – ve spolupráci s MŠ Charlese de Gaulla
 31. 5. Neposlušné děti a rodinné vztahy - přednáška pro rodiče
 23. 5. Brána volného času dokořán – prezentace OI na Praze 6

Červen




Programová příprava aktivit a programů na školní rok 2012 /13

Srpen



Adaptační a úklidové práce v CIT
Programová příprava aktivit a programů na školní rok 2012 /13

Září





3. – 7.9. Zápis a týden propagačních aktivit v CIT
Měsíc zdravé šestky – ukázkový týden interaktivních programů pro
rodiče s dětmi v Centru inspirace a tvořivosti
20. 9. Keramický ježek – kreativní dílna
27. 9. Ježkova zahrádka – výtvarná dílna

Říjen







4. 10. Dětská agresivita - přednáška pro rodiče
4. 10. Ubrus plný obtisků – textilní dílna
11. 10. Čarujeme s listy a parafínem – výtvarná dílna
18. 10. Tykvová strašidla – výtvarná dílna
25. 10. Zvířátka z modelíny – výtvarná dílna
25. 10. Lesní školky pro předškolní děti a význam kontaktu dětí
s přírodou - přednáška pro rodiče

Listopad

Duben






1. 6. Den dětí v Centru inspirace a tvořivosti
21. 6. Zahradní slavnost ve spolupráci s MŠ Ch. de Gaulla
26. 6. Píďalky ve Stromovce – soutěže a hry pro předškoláky








1. 11. Výroba svíček z včelího vosku
8. 11. Slavnost světýlek – lampiónová dílna a malý průvod
15. 11. Výroba hudebních nástrojů a hudební dílna
22. 11. Teplounká peřinka – tvořivý program
29. 11. Mrkvové autíčko a dopravní prostředky ze zeleniny
29. 11. Psychické poruchy u dětí - přednáška pro rodiče

Prosinec






6. 12. Andělská dílna s andělským nadělováním
13. 12. Svatá Lucie noci upije – výroba převleků
20. 12. Přírodní vánoční svícen – výtvarná dílna
Výroba a předání dárků pro Domov seniorů Elišky Purkyňové
17. 12. – 21. 12. Předvánoční programy v Centru inspirace

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Dohody o pracovní činnosti
Odvody na zdravotní a sociální pojištění

Přehled nákladů 2012
Kancelářské potřeby
Odborná literatura
Čisticí a hygienické potřeby
Učební pomůcky, výtvarné pomůcky
Občerstvení
Ostatní spotřebovaný materiál
Materiál celkem:

celkem
10 150
12 287
4 140
50 354
16 427
35 308
128 666

Spotřeba el. energie
Spotřeba vody a plynu v MŠ
Voda, teplo Černý Most (přeplatek)
Voda, teplo, energie celkem:

18 130
22 814
-2 178
38 766

Opravy a udržování
Opravy a udržování celkem:

6 387
6 387

Ostatní služby
Telefonní poplatky a internet
Poštovné
Právní a účetní služby
Učitelé, lektoři
Nájemné
Vzdělávání
Ostatní služby celkem:

116 030
23 791
1 104
63 200
26 800
32 160
29 590
292 675

Bankovní poplatky
Ostatní poplatky
Ostatní poplatky celkem:

6 652
150
6 802

Provozní náklady celkem:

473 296

Hrubé mzdy - pracovní poměr
Dohody o provedení práce

413 288
322 297

Proplacené neschopenky
Zákonné pojištění Kooperativa
Mzdové náklady celkem:

Náklady roku 2012 celkem:
Výsledek hospodaření:

40 400
154 510
0
1 907
932 402

1 405 698
Ztráta 65 753

Přehled příjmů 2012
Tržby z vlastní činnosti
Tržby za služby celkem:
Tržby z automatu na kávu
Tržby za zboží a materiál celkem:
Úroky
Úroky celkem:

447 770
447 770
4 046
4 046
40
40

Přijaté členské příspěvky
Přijaté členské příspěvky celkem:

197 000
197 000

Dotace MPSV - rodina
Dotace HMP - rodina
MČ Praha 6
Dotace celkem:

511 089
150 000
30 000
691 089

Příjmy za rok 2012 celkem:

1 339 945

V roce 2012 probíhala realizace projektů na těchto adresách:
Sídlo sdružení a doručovací adresa:

Občanská inspirace
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
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