
Občanská inspirace, z.s. je nezisková organizace, která byla založena jako občanské 
sdružení v roce 1998. Od roku 2002 provozuje rodinné a komunitní Centrum inspi-
race 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 2016

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 156 programů

Přednášky s psychologickou problematikou, diskuzní kluby  a kurzy pro rodiče
Poradna pro rodiče, informační aktivity, logopedická poradna
Doplňkové aktivity: kroužky pro rodiče s dětmi, herna, hlídání dětí, coworking.

Návštěvnost programů a aktivit projektu 2016: 1 891 návštěv klientů (grant MPSV)
Celková návštěvnost projektu 2016 : 5 525 návštěv klientů

655   klientů celkem

329   rodičů

326   dětí

290   rodin

Jednorázové aktivity a programy:
 
Dny otevřených dveří
Velikonoční týden
Světový den vody
Den dětské knihy
Den Země
Mezinárodní den trpaslíků
Zahradní slavnost 
Výtvarné dílny k obyčejům Českého roku 
Promítání Dětského kina na polštářkách

Volnočasové aktivity pro děti

Píďalky – školička pro děti
Keramika
Výtvarný ateliér
Taneční mix
Hokusy pokusy
Malý kuchař
Angličtina hrou
Jóga pro děti
Píďalky ve Stromovce – lesní školka

Kouzla přírody

Projekt Kouzla přírody zahrnuje řadu interaktivních programů o přírodě věnovaných 
předškolním dětem. Jeho obsahem je ekovýchovné vzdělávání,  přírodovědné tvoření, 
přímý kontakt s přírodou a sledování proměn přírody v závislosti na ročním období.
 
 Podpora citlivého vnímání přírody, rozvoj zvídavosti, tvořivosti a smyslového  
                  vnímání  přímým kontaktem s přírodou, návaznost na časový kontext. 
 Nesoutěživost, kritické myšlení a poznávání všemi smysly. 
 Pozorování, experimentování, výchova prací (sázení, péče o rostliny 
                  a ptáčky v zimě, péče o předzahrádku). Zahájení projektu: září 2016 
                 (ukončení prosinec 2017)

Veřejná služba
 
sociální program vyhlášený 
Městskou částí Praha 6

Výtvarné vánoční dárky 
do Domova pro seniory 
Elišky Purkyňové

Měsíc zdravé šestky

20 ukázkových hodin 
pro rodiče s dětmi 
v rámci měsíce září.
 



V roce 2016 pracovali na projektech spolku:
 
PhDr. Helena Vostradovská, Mgr. Diana Ondrušová, Michaela Korseltová, 
Mgr. Lucie Maloy, Mgr. Barbora Vostradovská, MgA. Tereza Vostradovská, 
Mgr.Renata Kolářová, Mgr.Zuzana Kocábová, Mgr.Klára Zezulová
Ekonomické vedení projektů a účetnictví organizace: Ing. Pavlína Novotná 
Grafika: MgA. Tereza Vostradovská 
Správa webu a IT podpora: Mgr. Barbora Vostradovská a Bc. Jakub Korecký

Charlese de Gaulla 832/18 
160 00 Praha 6 - Bubeneč 

Sídlo spolku a doručovací adresa: 
Občanská inspirace, z.s. 
Rooseveltova 576 / 37 
160 00 Praha 6 - Bubeneč 

© Občanská inspirace, z.s. 2016 
facebook.com/Obcanskainspirace 
obcanskainspirace.cz

Výbor spolku v roce 2016:

PhDr. Helena Vostradovská, statutární zástupkyně, předsedkyně 
Ing. Pavlína Novotná, členka výboru spolku 
Mgr. Diana Ondrušová, členka výboru spolku 
Mgr. Barbora Vostradovská, členka výboru spolku
 
Spolek měl v roce 2016 celkem 12 řádných členů a 220 volných členů, spolupracovníků 
a účastníků aktivit spolku. Valná hromada spolku se konala 19. 5. 2016 a byla 
usnášeníschopná.          

Malý zahradník

Cílem podpořeného projektu bylo přeměnit předzahradu MŠ Charlese de 
Gaulla v upravené a příjemné prostředí, oživili jsme záhonky, osadili truhlíky 
s květinami a bylinkami, prostor doplnili o nové zahradní prvky: víceobjemové 
truhlíky a domeček pro malé zahradníky. Na úpravách se podíleli děti z CIT 
i MŠ, rodiče, zaměstnanci CIT, lektoři  z firmy Paletky.cz  a zahradnice Lenka 
Hafnerová. Prostor využíváme pro práci s dětmi při environmentálním 
vzdělávání a ekologických projektech.

Projekty v roce 2016 podpořili: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Magistrát Hlavního města Prahy
Městská část Praha 6 



Finanční zpráva za rok 2016
  
  
 Přehled nákladů 2016 
           celkem
 Kancelářské potřeby          10 754
 Odborná literatura          12 146
 Čisticí a hyg.potřeby             4 712
 Učební pomůcky, výtvarné p.       105 860
 Občerstvení pro děti           59 823
 Ostatní spotřebovaný materiál          44 932
 Materiál celkem:       238 227
  
 Spotřeba energií v MŠ           21 007
 Voda, teplo, energie celkem:          21 007
  
 Opravy a udržování           24 561
 Opravy a udržování celkem:         24 561
  
 Ostatní služby            97 925
 Telefonní poplatky, internet, pošta          16 470
 Právní a účetní služby           24 000
 Nájemné            75 000
 Vzdělávání            24 800
 Ostatní služby celkem:       238 195
  
 Bankovní poplatky             2 811
 Ostatní poplatky                  175
 Ostatní poplatky celkem:           2 986
  
 Provozní náklady celkem:      524 976
  
 Hrubé mzdy - pracovní poměr       334 243
 Dohody o provedení práce       270 860
 Dohody o pracovní činnosti       171 849
 Odvody na zdravotní a sociální pojištění      172 072
 Zákonné pojištění Kooperativa            2 128
 Mzdové náklady celkem:       951 152
  
 Náklady roku 2016 celkem:   1 476 128

 Přehled výnosů 2016   
    
 Tržby z vlastní činnosti        500 523 
 Tržby za služby celkem:       500 523 
    
 Přijaté členské příspěvky        220 000 
 Přijaté členské příspěvky celkem:     220 000  

 Dotace MPSV - rodina        438 367 
 Dotace HMP - rodina        163 000 
 Dotace HMP - ekoprogram         60 000 
 MČ Praha 6           74 900 
 Dotace celkem:         736 267 
    
 Výnosy za rok 2016 celkem:   1 456 790  

     
 Výsledek hospodaření: ztráta        -19 338  

    
    
 
    


