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Úvod
Národní centrum pro rodinu vidí svoje poslání v činnosti, která podporuje oceňování
rodiny jakožto jedinečného prostředí, v němž vznikají a rozvíjejí se hodnoty nezbytné
pro prosperitu společnosti.
NCR vychází z křesťanského pojetí důstojnosti člověka. Chce přispívat k prorodinnému klimatu, které motivuje ženy a muže k zakládání rodiny, k prohlubování
kvalitních a stabilních manželských vztahů a které je utvrzuje v odvaze vychovávat
optimální počet dětí.

Činnost NCR se zaměřovala na tyto oblasti

1. Vzdělávání
• organizace konferencí a seminářů
• pořádání kurzů, školení a besed
• zpracovávání metodik, letáků, referátů a vystoupení v médích
• aktualizace stránek www.rodiny.cz,
zejména nabídky:
– vlastních vzdělávacích materiálů
– sborníků a jednotlivých přednášek z uskutečněných aktivit
– souvisejících programů spolupracujících subjektů

2. Síťování aktérů rodinné
politiky
• otevřenost ke spolupráci se státními orgány, politickými stranami,
médii
• spolupráce s dalšími prorodinnými organizacemi na mezinárodní i národní úrovni, zejména
diecézními centry pro rodinu
a občanskými sdruženími, která
jsou členy Asociace center pro
rodinu (ACER)

3. Monitoring
současného dění a zpracovávání
stanovisek NCR k aktuálním otázkám
• pro potřeby zřizovatele
• pro informování veřejných činitelů
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Organizační členění
Národní centrum pro rodinu je veřejnou církevní právnickou osobou se samostatnou
právní subjektivitou. Statutárním zástupcem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává
Česká biskupská konference jako zřizovatel.
Na práci Národního centra pro rodinu, včetně projektové činnosti, se podíleli:
PhDr. Ing. Marie Oujezdská – ředitelka
Ing. Luboš Herz
Mgr. Blanka Brabcová
Mgr. Radomíra Keršnerová
Mgr. Petra Michalová
Ing. Lenka Pavlišová
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Mezinárodní konference o rodinné politice, Praha, 21. 10. 2013

V roce 2013 naplňovalo NCR svoje
poslání v následujících činnostech:
1. Vzdělávání určené především odborné veřejnosti,
politikům a státní správě. Cílem je podporovat
informovanou diskusi nad aktuálními otázkami.
Výstupy z konferencí a seminářů jsou k dispozici na webových stránkách NCR
www.rodiny.cz v rubrice „naše akce“.
Konference, semináře
• Konference projektu M_ANIMA – flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností (Reg. č. CZ.1.04/5.1.01/51.00007) se pod názvem
„Bezradný rodič? Bezradný zaměstnavatel? Hledejme společnou řeč…“ konala 29.
května v Ostravě. Zaměřila se na vzájemná očekávání a možnosti pečujících a zaměstnavatelů. Tematicky navazovala na první konferenci s názvem „Faktory ovlivňující
zaměstnanost žen po rodičovské dovolené“ konanou 24. 5. 2011 v Brně. Referáty byly
zaměřeny na přínosy a úskalí péče z pohledu zaměstnavatelů a na opatření, která by
byla výhodná jak pro rodiče, tak pro zaměstnavatele, a to i v mezinárodním kontextu.
Byl rovněž prezentován hlavní výstup projektu M_ANIMA, manuál pro vzdělávání
žen v místech jejich stálého setkávání. Povzbudivá byla přítomnost poslankyně Parlamentu ČR, která reagovala na diskusi přítomných a prezentovala vlastní iniciativu
v zákonodárném sboru.
• XII. mezinárodní konference o rodinné politice na téma „Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti“ se uskutečnila v Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci
s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku 21. 10. 2013. Referáty se zaměřovaly
na důležité funkce rodiny, zejména na mezigenerační předávání hodnot a s tím související i informální učení rodičovské generace využitelné na trhu práce, a na možnosti
ocenění přínosu rodinné péče v kontextu analogie s přínosem dobrovolnické práce.
Zaujal i referát vymezující rodinnou politiku vůči politice sociální.
• Akreditované konference pro preventisty ZŠ, konané 6. listopadu 2013 v Českých Budějovicích, se zúčastnili nejen preventisté, ale i další pedagogové, odborná veřejnost
a rodiče. Konference byla zaměřena na aktuální odborné poznatky k tématům, která
ukládá RVP jako prevenci rizikového chování a výchovu zdravých postojů v otázkách
sexuality.
• Aktivní účast na konferenci „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ 10.–11. 5.
2013 v Častej-Papierničke (SR).
• Přednášky a občasná vystoupení v rozhlase jsou k dispozici v rubrice „publikace/
přednášky“.
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Vzdělávací besedy a školení, metodická činnost
• V rámci projektu M_ANIMA NCR uskutečnilo v roce 2013 36 besed s 246 ženami
v místech jejich stálého setkávání (např. mateřská centra, kluby maminek atd.) a proškolilo 32 žen, které v těchto místech povedou vzdělávání podle manuálu, který NCR
zpracovalo.
Manuál terénního vzdělávání nabízí 20 témat určených ženám, které se intenzivně
věnují péči v rodině. Obsahuje techniky pro rozpoznání dovedností, které se získávají
či prohlubují péčí o rodinu, nabízí prostor pro
Hlavní aktivity projektu
Mezinárodní semináře –
témata
pojmenování osobních
priorit a bližších či vzdáŠkolení casemanagementu
lenějších cílů. Součástí
Výstupy a výsledky
vzdělávání jsou i základy timemanagementu,
komunikace v rodině
Cíl projektu
Metodika vzdělávacích
a v zaměstnání. Nejednotek – hlavní obsah
chybí ani potřebné informace o trhu práce –
o přijímacím pohovoru
a opatřeních umožňujících lépe harmonizovat
rodinu a zaměstnání.
Operační program
Lidské zdroje a zaměstnanost

Oblast podpory:
Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
a slaďování pracovního a rodinného života
Žadatel:

Národní centrum pro rodinu Brno

Partneři:
Frau und Beruf GmbH Mnichov, Centrum pro
rodinu a sociální péči o. s. Ostrava, Centrum pro
rodinu Zlín o. s., Centrum pro rodinný život Olomouc, Centrum pro rodinu Hradec Králové o. s.,
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

• Tvorba metodiky vzdělávacích jednotek
• Tvorba metodik pro informační kampaň
a školení moderátorek vzdělávání
• Informační kampaň, informačně-vzdělávací
besedy
• Školení moderátorek vzdělávání
• Dva mezinárodní semináře pro veřejnost
• Školení casemanagementu
• Monitoring a evaluace
• Metodická setkání se zahraničním partnerem

Počet informačně-vzdělávacích besed

Rozpočet:

Období realizace:

4 714 598

1. 9. 2010–31. 8. 2013

Počet oslovených na besedách

Počet vyškolených moderátorek

108

Počet účastníků mezinárodních seminářů
Počet podpořených osob celkem

• Vývoj a rozšíření flexibilní formy vzdělávání
žen v aktivní fázi rodičovství, která přispěje
k motivovanosti žen pracovat na růstu své
zaměstnatelnosti a zvýší jejich všeobecnou
kvalifikovanost.
• Vzdělávání přizpůsobit menším lokalitám
bez možnosti organizace vzdělávacích kurzů
prostřednictvím proškolených moderátorek
z dané lokality.
• Preventivně působit proti izolaci, sociálnímu
vyloučení a ztrátě zaměstnatelnosti.

308

2173

137

2418

Metodika obsahuje 20
vzdělávacích jednotek
rozdělených do oblastí:
• Postavení ženy a rodiny ve společnosti
• Vymezení osobních možností a perspektiv
do budoucna
• Trh práce
• Komunikace
• Psychohygiena
• Timemanagement, Selfmanagement
• Návrat do zaměstnání

• Faktory ovlivňující zaměstnanost žen po
rodičovské dovolené
• Bezradný rodič? Bezradný zaměstnavatel?
Hledejme společnou řeč…

Zahraniční partner proškolil projektový tým,
partnery projektu a moderátorky-absolventky
pilotního školení projektu M_ANIMA v casemanagementu – případové práci se ženami, které
čelí různým obtížím při návratu na trh práce.
Metoda byla přizpůsobena pro práci s ženami
cílových skupin následovně:
1. zohledňuje potřeby cílové skupiny při metodickém zpracování vzdělávacích témat –
vzdělávací jednotky musí vždy umožňovat
variantní řešení podle okamžitého složení
vzdělávané skupiny,
2. spolupracuje s účastnicemi na základě
principu partnerství – klade důraz na osobní
rozhodnutí a svobodu volby za předpokladu
rovného přístupu ke každé účastnici,
3. orientuje ženy na vytčené cíle s respektem
k individuálním dispozicím a překážkám,
4. existující nabídky a opatření pro slaďování
rodiny a zaměstnání propojuje v jejich vzájemných souvislostech,
5. motivuje účastnice k neustálému osobnostnímu rozvoji, volbě prostředků a s nimi
souvisejících cílů na základě průběžně sebereflexe a evaluace.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

• V rámci projektu „Z_ANIMA – Motivace aktérů trhu
práce k harmonizaci vzájemných potřeb při respektování principu rovných příležitostí žen a mužů“ (Reg. č.
CZ.1.04/3.404/88.00156) vytvořilo NCR manuál pro individuální konzultace se zaměstnavateli a realizovalo 13
těchto konzultací.
Manuál popisuje důvody, proč zavádět opatření podporující harmonizaci rodiny a zaměstnání z pohledu zaměstnavatele, a nabízí systematicky uspořádané příklady
těchto opatření na základě zkušenosti NCR z práce s touto cílovou skupinou.
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Motivace aktérů trhu práce k harmonizaci vzájemných potřeb při respektování rovných příležitostí žen a mužů

Manažeři!
Personalisté!
Majitelé ﬁrem!
Chcete dosahovat ve vaší firmě s vašimi současnými zaměstnanci ještě vyšší výkonnosti?
Víte, jak lze reflektovat náročné životní situace zaměstnanců bez změn jejich pracovní výkonnosti?
Víte, jak můžete využít ve prospěch současných zaměstnanců seniory vaší organizace?
Víte, jaké jsou možnosti návratu rodičů z rodičovské dovolené do pracovního procesu?
Nabízíme vám poradenství vedené podle osvědčené metodiky ze zahraničí.
Dokážeme s vámi navrhnout postup vhodný právě pro vaše pracovníky reflektující prostředí a podmínky
vaší organizace.
V rámci našich služeb nabízíme osobní konzultace s odborníky ve vaší firmě na personální řízení a zpracování písemného plánu, po dohodě vzdělávací akce a setkání s cílovými
skupinami vašich zaměstnanců s pečovatelskými závazky.
Vše můžeme v současné době nabídnout zdarma, protože projekt Z_ANIMA získal podporu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
V případě zájmu kontaktujte:
Národní centrum pro rodinu, Brno
Kontaktní osoba: Petra Michalová
michalova@rodiny.cz
www.rodiny.cz

Altego s.r.o., Brno
Kontaktní osoba: Alena Jankotová
a.jankotova@altego.cz
www.altego.cz

Centrum pro rodinu
a sociální péči o.s., Ostrava
Kontaktní osoba: Lucia Petrůjová
lpetrujova@prorodiny.cz
www.prorodiny.cz

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

• Od 26. dubna 2013 zahájilo NCR práci na projektu „S_ANIMA – podpora osob
před a po propuštění z výkonu trestu k rovnému zapojení na trhu práce“ (č.
CZ.1.04/3.3.05/96.00035), který je určen ženám ve výkonu trestu odnětí svobody
v ženské věznici Světlá nad Sázavou a těm, které po propuštění mají zájem o dal-

ší doprovázení. Ve věznici je realizován motivační kurz, který vychází ze stejného
předporozumění jako vzdělávací program pro ženy ANIMA CZ. Využívá existujícího
potenciálu dovedností každé ženy a podporuje resocializaci včetně úspěšného návratu na trh práce.

Tiskoviny
• zpracován propagační leták Domov,
• vytvořen leták s návrhy opatření státní rodinné politiky,
• v rámci projektu M_ANIMA byla vydána brožura Harmonizace rodiny a zaměstnání v krátkých zamyšleních.

Tato publikace byla vytvořena
na podporu udržitelnosti projektu

Harmonizace rodiny
a zaměstnání
v krátkých zamyšleních

M_ANIMA – flexibilní vzdělávání
žen v aktivní fázi rodičovství podle
zahraničních zkušeností.

Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a Státním rozpočtem
České republiky.

V roce 2013 vydalo
Národní centrum pro rodinu
Průchodní 2, 602 00 Brno
www. rodiny.cz

Pouť rodin do Říma
Pouť rodin ke hrobu sv. Petra s názvem „Rodino,
pojď zažít zkušenost radosti a víry!“ se uskutečnila ve dnech 26. a 27. 10. 2013. Toto
první setkání rodin s papežem Františkem bylo příležitostí k radostnému sdílení rodin
z celého světa. Slavnostního setkání se zúčastnilo asi 150 000 poutníků ze 75 zemí
světa, nechyběla ani delegace z České republiky a z NCR…

Příprava Světového setkání rodin ve Filadelﬁi
22.–27. září 2015
přivítá město Filadelfie v Pensylvánii účastníky VIII.
Světového setkání
rodin. Informace
je možno sledovat na webových
stránkách NCR
v rubrice Světová
setkání rodin.
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2. Spolupráce s centry pro rodinu
a dalšími prorodinnými organizacemi:
Přispívat k vytváření sítí pro vzájemný dialog prorodinných organizací
patří k hlavnímu poslání NCR. Pozornost zaměřujeme zejména na spolupráci
s diecézními, případně děkanátními CENTRY PRO RODINU. Důležitým prostředkem
k prohlubování spolupráce jsou pravidelná setkání, která se uskutečňují třikrát do
roka. NCR navrhuje program setkávání a je aktivním členem společného občanského
sdružení Asociace center pro rodinu (ACER).
Na programu setkání byla následující témata:
• pravidelná účast v Národním týdnu manželství,
• výběr motta a programů v rámci Týdne pro rodinu,
• přípravné akce k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny,
• volby do poslanecké sněmovny s ohledem na rodinnou politiku jednotlivých
programů politických stran.
» NCR je členem neformálního sdružení Rodinná aliance http://rodinnaaliance.cz/?a=1
a účastnilo se formulací tezí a záměrů společných aktivit.
» NCR se pravidelně zúčastnilo jednání Vídeňské komise pro rodinu Vienna NGO Committee
on the Family.
» NCR se podílelo na práci Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE) – průběžně sledovalo zasílané zprávy o dění v Evropském parlamentu a v Radě Evropy a využívalo
získaných informací pro svoji práci. FAFCE upozornila na:

• vyhlášení příprav oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny OSN a EP,
• význam zvýhodněných sazeb DPH pro rodinu,
• nutnost zviditelnění významu péče v rodině a pevné vazby mezi rodičem a dítětem, která umožňuje optimální vzdělavatelnost dítěte v pozdějších letech života.
» NCR bylo partnerem projektu Farní charity Starý Knín: „Nové formy individuální péče o děti
do sedmi let věku nerodičovskou osobou jako nástroj odstranění překážky pro vstup na
trh práce a zdroj pracovních příležitostí ve Středočeském kraji“, kde plnilo roli experta na
vztahy se zahraničím.

NCR bylo metodickým garantem individuálního projektu
MPSV Audit rodina a zaměstnání.
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3. Sledování postavení rodiny ve společnosti
V roce 2013 se zájem NCR soustředil především na následující témata:
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komunik
ac
slanci Ev e s poropskéh
o
parlame
ntu před
hlasován
ím zpráv
y
Estrela

účast na jedn
ú
áních
o strukturální
ch
fondech a prio
ritách
center pro rodi
nu


zpra
c
na o ováván
í nám
patř
e
poli
tiky ní rodin ětů
s oh
na o
né
le
c
rodi enění p dem
ny
říno
su

9

10

VÝNOSY:

Finanční zpráva za rok 2013
Dary a příspěvky
Česká biskupská konference, ost. dary
Vlastní výkony
Tržby z prodeje publikací a z poskytnutí služeb
Úroky z běžných účtů, kurzové zisky
Přijaté dotace
Evropský sociální fond – S_Anima
Evropský sociální fond – M_Anima (hrazeny náklady partnerů)
Evropský sociální fond – Z_Anima (hrazeny náklady partnerů)
VÝNOSY CELKEM:

822 910 Kč
100 747 Kč
1 833 Kč
412 135 Kč
1 458 918 Kč
1 354 188 Kč
4 150 731 Kč

NÁKLADY:

Osobní náklady
Mzdové náklady – hrubé mzdy v hlavním pracovním poměru
Mzdové náklady – hrubé mzdy za dohody o pracovní činnosti
Mzdové náklady – hrubé mzdy za dohody o provedení práce
Náklady na sociální a zdravotní pojištění
Materiál, energie, služby
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a údržba
Nájemné
Cestovné
Telefon, internet, web, poštovné
Tisk, fotoslužby, kopírování
Náklady partnerů
Náklady na pořádání přednášek, kurzů
Vedení účetnictví
Stravenky
Ostatní služby (tlumočení, překlady, reprezentace…)
Kurzy hrazené zaměstnavatelem
Pojištění zaměstnanců a ostatní pojištění (podnik. rizika)
Členské příspěvky
Bankovní poplatky, správní poplatky
Jiné ostatní náklady (kurzové ztráty, úroky)
NÁKLADY CELKEM:

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

1 145 850 Kč
313 355 Kč
159 570 Kč
491 917 Kč
141 493 Kč
27 066 Kč
1 850 Kč
99 432 Kč
156 492 Kč
21 754 Kč
87 621 Kč
1 096 146 Kč
3 520 Kč
120 280 Kč
24 990 Kč
210 802 Kč
23 999 Kč
8 212 Kč
9 760 Kč
5 787 Kč
496 Kč
4 150 392 Kč
339 Kč

Poděkování
Činnost Národního centra pro rodinu v roce 2013 ﬁnančně podpořily:
Česká biskupská konference
Evropský sociální fond
Česko-německý fond budoucnosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Za spolupráci při realizaci našich cílů děkujeme také
Konrad-Adenauer-Stiftung a spolupracujícím Centrům pro rodinu v České republice

Diecézní centra pro rodinu v ČR
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz
Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno
Josefská 1, 602 00 Brno, tel.: 542 217 464, 731 402 731, e-mail: info@crsp.cz
Centrum pro rodinný život, Olomouc
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz
Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava
Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava, tel.: 596 116 522/237, 731 625 621,
e-mail: cpr@prorodiny.cz
Centrum pro rodinu, Hradec Králové
Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 063 430, 603 147 718,
e-mail: crhk@diecezehk.cz
Centrum pro rodinu, Plzeň
nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň, tel.: 731 619 704, e-mail: rodiny@bip.cz
Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického
Husitská 128/32, 417 41 Krupka, tel.: 417 852 315,
e-mail: ruzickova@centrumprorodinu.cz
Diecézní centrum pro rodinu, České Budějovice
Široká 27, 370 21 České Budějovice, tel.: 380 420 342, e-mail: dcr@bcb.cz
Další spolupracující centra a organizace najdete na našich domovských stránkách
www.rodiny.cz.
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Kontaktní
údaje
adresa:
tel.:
mobil:
fax/zázn.:
e-mail:
web:
IČO:
bank. ústav:
čísla účtů:

Národní centrum pro rodinu, Průchodní 377/2, 602 00 Brno
+420 542 214 865
+420 733 598 575
+420 542 214 865
ncpr@volny.cz
www.rodiny.cz
653 49 296
Československá obchodní banka, a. s.
383 408 393/ 0300 měna CZK
185 578 078 / 0300 měna EUR

