Občanská inspirace, z.s. je nezisková organizace, která vznikla jako občanské
sdružení v roce 1998. Během uplynulých dvaceti let realizovala řadu veřejně prospěšných projektů ve dvou pražských lokalitách, v Praze 6 a Praze 14.
Centrum inspirace a tvořivosti - Bubeneč

V roce 2002 jsme v přízemních prostorách mateřské školy Charlese de Gaulla 18, Praha 6
otevřeli rodinné a komunitní centrum pro rodiče s dětmi, které dosud provozujeme.
Centrum nám poskytuje důležité zázemí pro řadu programů a aktivit, jejichž cílovou
skupinou jsou zejména rodiče s malými dětmi a rodiny. Spektrum činností a projektů je
velice široké, namátkou uvádíme tyto hlavní projekty a aktivity:
„Inspirace a prevence pro rodiny“ – podpora rodičovských kompetencí, coworking,
informační a poradenské aktivity pro rodiče, přednášky a svépomocné skupiny
„Klíče pro život – Animované problémy kolem nás“ filmové workshopy pro děti
“Inspirace a impulsy pro rodiče, hledající soulad mezi prací a rodinou“- vzdělávací
projekt pro rodiče, kteří se po rodičovské dovolené vracejí na trh práce
„Ekoinspirace“ a „Kouzla přírody“ – environmentální vzdělávací programy pro děti
z mateřských škol
„Malý zahradník“ – ekovýchovný projekt pro předškolní děti a rodiče s dětmi
Volnočasové a vzdělávací aktivity, kroužky pro děti a rodiče, kino na polštářkách
Knihobudka – veřejná venkovní knihovna
Předporodní kurzy a kurzy přípravy na rodičovství
Logopedická prevence a poradna pro rodiče
Měsíc zdravé šestky – zapojení do projektu MČ Praha 6
Veřejná služba pro Prahu 6 – zapojení do projektu MČ Praha 6

Komunitní centrum Černý Most jsme provozovali v letech 1999 až 2011 a během
dvanácti let jsme pro veřejnost a komunitu na sídlišti Černý Most realizovali řadu projektů, mezi něž patří: bezplatná sociálně právní poradna pro lidi v krizové situaci, galerie
chráněných dílen, vernisáže a výstavy pro chráněné dílny, řemeslné workshopy pro terapeuty chráněných dílen, volnočasové aktivity a kroužky pro děti, osvětové a vzdělávací
aktivity, výstavy pro neprofesionální výtvarnice „Máma doma – sama doma“, ekologické
dny pro děti, Otesánek zpytuje svědomí“ - filmové workshopy pro děti. Velký ohlas měl
i dvouletý projekt „Inspirace pro rovné šance“.

Inspirace a prevence pro rodiny 2019
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.
Cíle projektu:
Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí prostřednictvím realizace psychosociálních programů pro rodiče s malými dětmi. V rámci projektu proběhlo
celkem 113 programů.
Realizace cyklu přednášek s psychologickou problematikou s cílem předcházet
negativním jevům v rodině.
Setkávání svépomocné sebezkušenostní skupiny s cílem podpořit úspěšné
slaďování rodinného a pracovního života se zaměřením na problémy sendvičové
generace.
Zabezpečení dostupnosti informačních, poradenských a konzultačních služeb
(poradna pro rodiče, logopedická poradna, informační aktivity pro rodiče).
Doplňkové aktivity
kroužky pro rodiče s dětmi, otevřená rodinná herna, hlídání dětí, provoz coworkingu
pro spolupracující odborníky a pracující rodiče, zabezpečení účasti seniorů na programech centra.

Statistika rodinného a komunitního centra v roce 2019:

528 klientů celkem

263 rodičů

265 dětí

215 rodin

Občanská inspirace je od 1. 1. 2014 spolkem, registrovaným ve spolkovém rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 8960.

Projekty v roce 2019 podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Magistrát Hlavního města Prahy, Městská část Praha 6

Volnočasové aktivity pro děti a pravidelné aktivity CIT 2019
Podpora
slaďování
rodinného
a pracovního
života

Rozvoj
komunitního,
kulturního
a sociálního
života

Poradna
pro rodiče
a logopedické
poradenství

Píďalky – program pro děti předškolního věku
Keramika pro předškoláky
Keramika pro rodiče s malými dětmi
Výtvarný ateliér
Taneční mix, pohybová výchova
Malý kuchař
Píďalky ve Stromovce – lesní školka
Vybrané aktivity byly podpořeny z programu Aktivní šestka Městské části
Praha 6 – podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových programů
organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let.

Ekovýchovné
programy
pro předškolní
děti

Osvětové
a vzdělávací
aktivity pro děti
i dospělé
Provoz veřejné venkovní
knihovny pro
čtenáře všech
generací

Coworking

Prorodinné
a volnočasové
aktivity pro
rodiče s malými
dětmi

Jednorázové aktivity a programy: Den otevřených dveří, Tradice
Velikonoc, Březen – měsíc knihy, Den Země, Výtvarné dílny k obyčejům Českého roku, České Vánoce atd.
Na podzim roku 2019 proběhla v budově mateřské školy, ve které
sídlíme, komplexní rekonstrukce prostor. Během oprav jsme působili v náhradních prostorách nedalekého Centra Spolu v Jaselské 3, Praha 6. Díky Lucii
Ternové a Petře Kozílkové proběhly naše plánované projekty bez omezení.
Na hezké prostředí a přijetí budeme určitě rádi vzpomínat.

Finanční zpráva za rok 2019
Přehled nákladů 2019
Kancelářské potřeby
Odborná literatura
Učební pomůcky, výtvarné potřeby
Potraviny a obědy pro děti
Ostatní spotřebovaný materiál
Materiál celkem:
Spotřeba energií v MŠ
Voda, teplo, energie celkem:
Ostatní služby
Telefonní poplatky, internet, pošta
Právní a účetní služby
Nájemné
Vzdělávání
Ostatní služby celkem:

celkem
7 906
5 448
40 544
59 656
24 894
138 448
20 873
20 873
24 775
16 525
24 000
95 125
10 360
170 785

Bankovní poplatky
Ostatní poplatky celkem:

2 586
2 586

Provozní náklady celkem:

332 692

Hrubé mzdy - pracovní poměr
Dohody o provedení práce
Dohody o pracovní činnosti
Odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Mzdové náklady celkem:

442 856
239 460
99 110
183 756
3 486
968 668

Náklady roku 2019 celkem:

1 301 360

Přehled výnosů 2019
Tržby z vlastní činnosti
Tržby za služby celkem:

509 842
509 842

Přijaté členské příspěvky
Přijaté členské příspěvky celkem:

108 000
108 000

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

547 242
109 000
49 400
705 642

Výnosy za rok 2019 celkem:

1 323 484

Výsledek hospodaření: zisk

22 124

V roce 2019 pracovali na projektech spolku:
PhDr. Helena Vostradovská, MgA. Jana Strejcová, Bc. Kateřina Dočkalová,
Hana Bumbálková, DiS, Mgr. Barbora Vostradovská, MgA. Tereza Korecká Vostradovská,
Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Pavla Ptáčková, Mgr. Dana Svozilová Sobotková,
Bc. Eva Chadtová, Miroslava Murtinger Stoilova
Ekonomické vedení projektů a účetnictví organizace: Ing. Pavlína Novotná
Grafika: MgA. Tereza Korecká Vostradovská
Správa webu a IT podpora: Mgr. Barbora Vostradovská a Bc. Jakub Korecký

Výbor spolku v roce 2019:
PhDr. Helena Vostradovská, statutární zástupkyně, předsedkyně
Ing. Pavlína Novotná, členka výboru spolku
Mgr. Barbora Vostradovská, členka výboru spolku
Valná hromada spolku se konala 28. 11. 2019 a byla usnášeníschopná. Spolek měl v roce
2019 celkem 11 řádných členů a 108 volných členů, spolupracovníků a účastníků aktivit
spolku.

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
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