
  

 



  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Občanská inspirace byla založena 24. 4. 1998 a již celkem 15 let 
inspiruje, radí, vzdělává, vychovává, pomáhá, naslouchá a přináší 
nové projekty. Od roku 2002 provozuje rodinné a komunitní Centrum 
inspirace a tvořivosti v Praze 6 – Bubenči. 
 
 
V roce 2013 jsme realizovali tyto projekty a programy: 

 

Inspirace a prevence pro rodiny 2013 - projekt rozvoje               
rodičovských kompetencí zahrnoval program interaktivních 
psychosociálních aktivit pro rodiče s  malými dětmi, přednáškový 
cyklus a poradenské a in-formační činnosti pro rodiče. 

Inspirace a impulsy pro rodiče hledající soulad mezi prací               
a rodinou - projekt byl zahájen 1. 7. 2013 a obsahuje celkem čtyři 
cykly vzdělávacích aktivit, které rozvíjejí pracovní a psychosociální 
kompetence osob, zejména rodičů na MD a RD a těch, kteří 
dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny. Smyslem a cílem 
těchto aktivit je, aby se zmíněná cílová skupina snadněji uplatnila 
na trhu práce. Projekt je podpořen z  Operačního programu      
OPPA – Praha Adaptabilita a bude ukončen v roce 2015. 

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 2013 
 

V roce 2013 jsme zaznamenali celkově 6135 návštěv účastníků 
pravidelných programů našeho rodinného centra. Roční návštěvnost 
interaktivních programů a psychosociálních programů pro rodiče            
s dětmi a logopedický podpůrný program (aktivity z projektu Inspirace 
a prevence pro rodiny 2013) zahrnovaly cca 3401 návštěv klientů. 
Návštěvy přednáškového cyklu absolvovalo cca 80 rodičů. 

Služeb našeho rodinného centra využilo během roku celkem 
296 rodin, tj. 592 klientů (rodičů i dětí), uvedený počet výrazně převýšil 
náš odhad návštěvnosti. 

Zhruba 2700 návštěv měly aktivity, které nebyly hrazeny               
z grantu MPSV, ale tvoří neodmyslitelnou součást tohoto projektu:      
tj. podpora pro rodiče, jejichž děti se nedostaly do školky - aktivity     
pro děti, volná herna, doplňkové aktivity (kulturní, jednorázové, 
prorodinné a další volnočasové aktivity). 

Hlavní součástí projektu byly psychosociálni aktivity, inter-
aktivní výchovné a metodické programy pro rodiče s malými dětmi – 
podpora rodičovských kompetencí. 

V roce 2013 proběhlo 282 aktivit pro rodiče s dětmi, cca              
6 programů týdně - vrstevnické skupiny pro rodiče s dětmi od cca        
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 a diskuzní skupiny pro rodiče. 

Součástí projektu byla konzultační a poradenská pomoc rodičům.         
V rámci spolupráce s Městskou částí Prahy 6, která naše centrum 
podpořila čtyřletým grantem, jsme se zúčastnili akcí pro veřejnost jako 
byl Týden zdravé šestky a Brána volného času dokořán. 

Naše programy byly otevřené všem příchozím rodičům s ma-
lými 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



  

 
Inspirace a impulsy pro rodiče hledající soulad mezi prací a rodinou 

 
„Rodiče po mateřské a rodičovské dovolené trpí často velmi 

malým sebevědomím, je třeba je podporovat, zjistit, jaké jsou jejich 
silné stránky, dodat jim odvahu jít k pohovoru a je vidět, že o tento typ 
podpory rodiče stojí. V rámci vzdělávání se pokoušíme namodulovat 
reálné situace, které máme díky dlouhodobé praxi z pohovorů 
s uchazeči o práci a tím dostojíme onomu známému přísloví „ Těžko      
na cvičišti, lehko na bojišti.“, charakterizovala lektorka a psycholožka 
Mgr. Hana Slobodová práci s cílovou skupinou našeho nového projektu, 
který byl zahájen 1. 7. 2013.  

Projekt zahrnuje aktivity, které rozvíjejí pracovní a psycho-
sociální kompetence osob, zejména rodičů, dlouhodobě pečujících       
o závislého člena rodiny. Cílem těchto aktivit je, aby se zmíněná cílová 
skupina snadněji uplatnila na trhu práce. 

Projekt propojuje činnosti, týkající se problematiky slaďování 
pracovního a soukromého života, jež vycházejí z potřeb uživatelů           
a naší mnohaleté práce s touto cílovou skupinou. 

Přednáškové aktivity probíhají v Národní technické knihovně 
v Praze 6, hlídání dětí pro účastníky cyklů zajišťujeme v rodinném           
a komunitním Centru inspirace a tvořivosti. Součástí projektu je               
i vytvoření svépomocné skupiny a koučing pro absolventy cyklů. 

Projekt je realizován ve spolupráci s odborníky z řad psycho-
logů, právníků, koučů i IT expertů.  

První cyklus přednášek a workshopů obsahoval 10 modulů s těmito 
tématy: 

1. MOTIVAČNÍ A PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA PRO VSTUP NA TRH PRÁCE - 26. 9. 2013 
2. KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE – 3. 10. 2013 
3. ORIENTACE NA TRHU PRÁCE – 10. 10. 2013  
4. PŘEKÁŽKY, NEÚSPĚCHY V PRÁCI A V ŽIVOTĚ, KRIZOVÉ SCÉNÁŘE – 17. 10. 2013 
5. SOULAD PRÁCE A RODINY – 24. 10. 2013 

 
 
6. PREVENCE – 31. 10. 2013  
7. ZDROJE – 7. 11. 2013 
8. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OTÁZKY – 14. 11. 2013 
9. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – 21. 11. 2013 
10. SEBEREFLEXE, KOUČING A JEHO METODY – 28. 11. 2013 

 
O vzdělávací cyklus byl velký zájem ze strany rodičů, 1. etapu úspěšně 
ukončilo 15 účastníků, kteří získali osvědčení o absolvování.  
Projekt bude ukončen 30. 4. 2015. 

 

 

 
Evropský sociální fond 
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Programy volnočasových aktivit pro děti  

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

Spolupráci s MŠ Charlese de Gaulla jsme zahájili v roce 2002. Během 
roku 2013 jsme pro MŠ zajišťovali dva kroužky keramiky a výtvarné 
výchovy, děti z MŠ navštěvovaly i kroužek flétny, pohybové a taneční 
výchovy a angličtiny hrou. Předškolní děti 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 

 Pro obyvatele domova pro seniory jsme s dětmi vyrobili malé 
dárky a vánoční dekorace. V předvánočním čase jsme vánoční výrobky 
předali sociálnímu oddělení Domova pro seniory Elišky Purkyňové 
v Thákurově ulici v Praze 6.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpíváme, tancujeme 
a tvoříme 

 

 



  

Kalendář akcí Občanské inspirace v roce 2013 

 
Leden 

 Zápisy na programy a kroužky  

 3. 1. Příchod Tří králů – společné tvoření a hudební dílna 

 10. 1. Sněží, sněží, mráz kolem běží – výtvarná dílna 

 14.1. Společně dokážeme cokoliv - účast na projektu organizace 
Komunita pro lidský rozvoj, pokus o vytvoření nejdelšího dětského 
leporela. 

Únor  
   7. 2. Lední medvědi – společné tvoření 

 12. 2. Sraz malých medvědů, společná akce s MŠ 

 13. 2. Den otevřených dveří v Centru inspirace a tvořivosti 

 14. 2. Valentýnské tvoření – výroba dárků pro kamarády 

 21. 2. Ptačí budky – vyrábění budek s písničkami 
25. 2 - 28. 2. Masopustní týden v Centru - výroba masek  
28. 2. Zápis dětí do školy – přednáška pro rodiče 

Březen 
    7. 3. Jaro se blíží – výtvarná dílna – výroba koláží 

 14. 3. Moje vlastní knížka – výroba dětského leporela 

 16. 3. Raku keramika – výpal keramických výrobků v Raku peci 

 21. 3. Jarní výtvarná dílna – Mořena 

 21. 3. Poruchy učení a chování, nebo neposlušnost? – přednáška  
 28. 3. Jarní věnečky – společné tvoření 

Duben 
   4. 4. Jarní dekorace – výtvarný workshop 

 11. 4. Zajíček a jeho kamarádi – tvoření s dětmi 

 18. 4. Ptáček z keramické hlíny – keramická dílna 

 18. 4. Traumatické události v rodině – přednáška pro rodiče 

 25. 4. Malujeme vodovkami – výtvarné činnosti pro děti 

Květen 
   2. 5. Papírový had – kreativní dílna 

   9. 5. Mraveniště – lesní království – ekovýchovný program 

 16. 5. Ekokytička – ekovýchovný program - recyklace 

 22. 5. Brána volného času dokořán – prezentace OI na Praze 6 
23. 5. Jak asi vypadají tři ledoví muži? – výtvarná dílna  
30. 5. Jak chránit bezpečí dětí - přednáška pro rodiče 

 31. 5. Oslavy Dne dětí v Centru  

 

Červen 
 12. 6. Valná hromada sdružení Občanská inspirace 

 14. 6. Zahájení výstavy keramických zvířátek - Máme rádi zvířata 

 20. 6. Předpoklady pro vytváření odolné psychiky u dětí - přednáška 

 20. 6. Zahradní slavnost, výstava a prodej obrázků dětí ve prospěch 
pražské ZOO – Noemova archa 

Červenec 
 Úklid a malování Centra, programová příprava aktivit a programů  

na školní rok 2013 /14 

Srpen 
 Adaptační a úklidové práce v CIT 

 Programová příprava aktivit a programů na školní rok 2013 /14 

Září 
 Zápis a týden propagačních aktivit v CIT 

 Měsíc zdravé šestky – ukázkový týden interaktivních programů  
pro rodiče s dětmi v Centru inspirace a tvořivosti  

 23. 9. Psychosomatické potíže u dětí - přednáška pro rodiče 

Říjen 
   7. 10. Květinová dekorace do dýně – výtvarné tvoření  

 14. 10. Vázička ze sklenice – výtvarná dílna 

 21. 10. Svíčka s rostlinným motivem – kreativní program 

 21. 10. Vývojové mezníky ve vývoji dětí do 3 let - přednáška 

 31. 10. – 1.11. Haloween v Centru 

Listopad 
 4. 11. Papírové dekorace – výtvarná dílna 

 11. 11. Svatomartinská lampiónová slavnost  

 18. 11. Vývojové mezníky ve vývoji dětí od 3 let – 10 let -přednáška 

 25. 11. Keramický adventní svícen – keramická dílna 

 29. 11. Adventní věnce – workshop pro rodiče 

Prosinec 
   2. 12. Svícen z jablka a čert ze sušených švestek – výtvarná dílna 

   2. 12.   Keramický Betlém – keramická dílna 

   9. 12.   Anděl z dřevěného polínka a keramiky – tvoření pro děti  

 16. 12. – 20. 12. Tradice českých Vánoc v Centru inspirace 

 17. 12. Výroba a předání dárků pro Domov seniorů Elišky Purkyňové 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše  
celoroční aktivity 
 
 
 
 
 
                                                       Zahradní slavnost 
                                                       

 



  

 
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 2013 celkem 16 řádných členů a 176 volných 
členů – spolupracovníků a účastníků aktivit sdružení.  
Valná hromada sdružení se konala 12. 6. 2013 a byla usnášeníschopná.  
 
Za podporu v roce 2013 děkujeme: 
 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Evropskému sociálnímu fondu 
Magistrátu Hlavního města Prahy 
Městské části Praha 6 
 
Zvláštní poděkování  
 
Marcela Brabcová, ředitelka MŠ Charlese de Gaulla, 
K16, spol. s r.o. 

 

Tým sdružení  
 
V roce 2013 pracovaly na projektech sdružení: 
 
PhDr. Helena Vostradovská 
Mgr. Diana Ondrušová  
Mgr. Lucie Slauková 
 
Lektoři a další spolupracovníci sdružení: 
Michaela Korseltová, Bc. Barbora Vostradovská, BcA. Tereza Vostra-
dovská, PhDr. Alena Špirková, Eva Káldy, Mgr. Zuzana Kocábová, Mgr. 
Hana Slobodová, Mgr. Klára Lichá, Mgr. Pavla Kluzáková, Mgr. Jakub 
Štogr, Mgr. Markéta Tillerová, Kristina Ondrušová, Lukáš Ondruš, Lucie 
Brabcová, Tomáš Brabec, Hana Šafářová, Mgr. Monika Novotná  

Ekonomické vedení projektů a účetnictví organizace:  
Ing. Pavlína Novotná 
 
Grafika Občanské inspirace: 
BcA. Tereza Vostradovská  
 

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



  

 

Přehled o hospodaření 2013 
  

Přehled nákladů 2013  

 celkem 
Kancelářské potřeby 22 262 
Odborná literatura 11 473 
Čisticí a hyg. potřeby 5 570 
Učební pomůcky, výtvarné p. 17 845 
Vybavení 70 550 
Občerstvení pro děti 4 389 
Ostatní spotřebovaný materiál 45 068 
Materiál celkem: 177 157 

  
Spotřeba el. energie 18 800 
Spotřeba vody v MŠ 7 132 
Spotřeba plynu v MŠ 13 924 
Voda, teplo, energie celkem: 39 856 

  
Opravy a udržování 780 
Opravy a udržování celkem: 780 
  
Občerstvení ke kurzům 10 032 
Občerstvení ke kurzům celkem: 10 032 
  
Ostatní služby 69 943 
Telefonní poplatky a internet 18 016 
Poštovné 586 
Právní a účetní služby 24 000 
Učitelé, lektoři 24 400 
Nájemné 39 450 
Vzdělávání 22 290 
Ostatní služby celkem: 198 685 
  
Bankovní poplatky 5 736 
Pojištění 5 568 

Ostatní poplatky celkem: 11 304 
  
  

Provozní náklady celkem: 427 782 

 

 

 Hrubé mzdy - pracovní poměr 370 044 
Dohody o provedení práce 421 035 
Dohody o pracovní činnosti 17 523 
Odvody na zdravotní a sociální pojištění 127 560 
Proplacené neschopenky 0 
Zákonné pojištění Kooperativa 1 578 

Mzdové náklady celkem: 937 740 

  

  

  Náklady roku 2013 celkem: 1 375 554 

  
Výsledek hospodaření:  Ztráta 228 

   

Přehled výnosů 2013 
 

  Tržby z vlastní činnosti 355 000 
Tržby za služby celkem: 355 000 

  Úroky 3 
Úroky celkem: 3 

  Přijaté členské příspěvky 176 000 
Přijaté členské příspěvky celkem: 176 000 

  

Přijaté dary 5 000 
Přijaté dary celkem: 5 000 

  Dotace MPSV - rodina 264 480 
Dotace HMP - rodina 120 000 
MČ Praha 6 30 000 
Dotace OPPA 424 843 
Dotace celkem: 839 323 

  
Výnosy za rok 2013 celkem: 1 375 326 

 



  

 
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 
 

© Občanská inspirace 2013 
www.obcanskainspirace.cz 

 
 

http://www.obcanskainspirace.cz/

