Občanská inspirace, z.s. je nezisková organizace, která vznikla jako občanské
sdružení v roce 1998. Během uplynulých více než dvou desítek let realizovala řadu veřejně prospěšných projektů ve dvou pražských lokalitách, v Praze 6 a v Praze 14.
V roce 2020 byl program a provoz Centra inspirace a tvořivosti výrazně ovlivněn pandemií
COVID 19. Museli jsme reagovat na vládní opatření, která náš provoz nejen omezila, ale
i na některé měsíce uzavřela. Byl to rok se stále narůstajícími čísly nemocných, přítomností roušek, desinfekce, testů i obav o naše blízké.
V roce 2020 nás navždy opustila naše dlouhodobá spolupracovnice Ing. Pavlína Novotná,
která s námi začínala spolek budovat a rozvíjet a podílela se na mnoha jeho projektech.
Moc nám všem chybí její optimistický pohled na svět a humor, se kterým řešila všechny
problémy. Chtěli bychom jí zde proto poděkovat za vše, čím přispěla nejen k rozvoji naší
spolkové činnosti, ale i za lidský a přátelský přístup, kterým náš tým obdarovala.

Inspirace a prevence pro rodiny 2020
V roce 2002 jsme v přízemních prostorách mateřské školy Charlese de Gaulla 18 v
Praze 6 otevřeli pro veřejnost rodinné a komunitní centrum. Součástí projektu jsou
aktivity usilující o zapojení rodičů do společenského života, rozvoj rodičovských
kompetencí a podpora rodičů slaďujících rodinný a pracovní život.

Cíle projektu:
Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí prostřednictvím realizace
psychosociálních programů pro rodiče s malými dětmi.
Realizace cyklu seminářů s cílem předcházet negativním jevům v rodině.
Setkávání 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 prevence, informační aktivity pro rodiče).
Provoz CITu s cílem vytvoření podmínek pro sociální interakci pro rodiče
na MD/RD.
Provoz coworkingu pro spolupracující odborníky i rodiče s cílem usnadnit
jim slaďování rodinného a pracovního života.
Doplňkové aktivity: kroužky pro rodiče s dětmi, otevřená rodinná herna,
hlídání dětí, zabezpečení účasti seniorů na programech centra.

Statistika rodinného a komunitního centra v roce 2020:

364 klientů celkem

175 rodičů

189 dětí

161 rodin

Projekty v roce 2020 podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Magistrát Hlavního města Prahy, Městská část Praha 6

Volnočasové aktivity pro děti 2020
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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.

Coworking

Osvětové
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Ekovýchovné
programy
pro předškolní
děti

Provoz veřejné venkovní
knihovny pro
čtenáře všech
generací

Píďalky – program pro děti předškolního věku
Keramika pro předškoláky
Keramika pro rodiče s malými dětmi
Výtvarný ateliér
Taneční mix, pohybová výchova
Malý kuchař
Mraveniště

Prorodinné
a volnočasové
aktivity pro
rodiče s malými
dětmi

Finanční zpráva za rok 2020
Přehled nákladů 2020
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
8233
2875
23 239
19 998
34 160
88 505
58 458
58 458
9 501
15 861
22 000
57 027
7 664
112 053

Bankovní poplatky
Ostatní poplatky celkem:

2 816
2 816

Provozní náklady celkem:

261 832

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

289 003
233 940
103 730
132 749
5 007
764 429

Náklady roku 2020 celkem:

1 026 261

Přehled výnosů 2020
Tržby z vlastní činnosti
Tržby za služby celkem:

388 940
388 940

Přijaté členské příspěvky
Přijaté členské příspěvky celkem:

106 000
106 000

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

369 431
169 000
36 400
574 831

Výnosy za rok 2020 celkem:

1 069 771

Výsledek hospodaření: zisk

43 510

V roce 2020 pracovali na projektech spolku:
PhDr. Helena Vostradovská, MgA. Jana Strejcová, Hana Bumbálková, DiS,
Mgr. Eva Bradáčová, Mgr. Barbora Vostradovská, MgA. Tereza Korecká Vostradovská,
Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Dana Svozilová Sobotková, Bc. Eva Chadtová,
Jarmila Jirušková, Marie Hájková
Ekonomické vedení projektů a účetnictví organizace: Ing. Pavlína Novotná († 28.5.2020)
Bc. Naďa Šarbortová
Grafika: MgA. Tereza Korecká Vostradovská
Správa webu a IT podpora: Mgr. Barbora Vostradovská, Bc. Jakub Korecký

Výbor spolku v roce 2020:
PhDr. Helena Vostradovská, statutární zástupkyně, předsedkyně
Ing. Pavlína Novotná, členka výboru spolku
Mgr. Barbora Vostradovská, členka výboru spolku
Spolek měl v roce 2020 celkem 10 řádných členů a 106 volných členů, spolupracovníků
a účastníků aktivit spolku. Valná hromada spolku se konala 8.12.2020 a byla usnášeníschopná.
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