Výroční zpráva

2012

Obsah
Úvod

3

Činnost NCR se zaměřovala na tyto oblasti

3

Organizační členění

4

Vzdělávací aktivity

5

Konference, semináře

5

Vzdělávací besedy a školení

6

Tiskoviny

7

Světové setkání rodin 2012 v Miláně

8

Sledování postavení rodiny ve společnosti

8

Spolupráce s Centry pro rodinu
a dalšími prorodinnými organizacemi

9

Spolupráce s dalšími subjekty

9

Finanční zpráva za rok 2012

10

Poděkování

11

Diecézní centra pro rodinu v ČR

11

Kontaktní údaje

2

4. str. obálky

Výroční zpráva 2012
Vydalo: Národní centrum pro rodinu, Průchodní 2, 602 00 Brno
Text: Marie Oujezdská
Sazba a grafická úprava: Radim Šašinka, www.larvagrafik.com
Brno, červen 2013

Úvod
Svoje poslání vidí Národní centrum pro rodinu (NCR) v činnosti, která podporuje
oceňování rodiny jakožto jedinečného prostředí, v němž vznikají a rozvíjí 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

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

Monitoring současného dění
a zpracovávání stanovisek NCR
k aktuálním otázkám
• pro potřeby zřizovatele,
• pro informování veřejných činitelů.

Síťování aktérů rodinné politiky
• otevřenost ke spolupráci se státními orgány, politickými stranami, médii,
• spolupráce s dalšími prorodinnými organizacemi na mezinárodní i národní
úrovni, zejména s Diecézními centry pro
rodinu a Centry sdruženými v Asociaci
center (ACER).
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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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V roce 2012 naplňovalo NCR svoje poslání
v následujících okruzích své činnosti:

Vzdělávací aktivity
Cílem vzdělávání je vytvářet prostor pro diskusi nad aktuálními otázkami. Primárně
je určeno pro odbornou veřejnost, politiky a státní správu.
Shrnutí konferencí a seminářů i jednotlivá vystoupení našich či zahraničních odborníků jsou k dispozici na webových stránkách www.rodiny.cz.

Konference, semináře
• NCR uspořádalo 20. března 2012 v Senátu PČR
XI. mezinárodní konferenci o rodinné politice
na téma: „Rodinná politika a faktory ovlivňující
autonomní chování rodiny při plnění jejích nezastupitelných funkcí.“ Konference se uskutečnila
ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR a Nadací
Konráda Adenauera za finanční podpory Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien.
Důvodem volby tématu byla probíhající diskuse o míře autonomie, kterou rodina
vůči zásahům státu potřebuje pro naplňování svých funkcí. Úskalí spočívá v tom,
že snaha o autonomii může být považována za nezájem až diskriminaci těch, kteří
do rodiny investují a jejichž investice si společnost, právě s důrazem na autonomii,
nevšímá. Konferenci navštívilo přes 110 účastníků.
• NCR uspořádalo 3. října 2012 v Emauzském klášteře v Praze seminář „Rodina v etických otázkách dnešní doby“ ve spolupráci
s nadací Konráda Adenauera. Cílem semináře bylo zamyšlení nad
tím, s jakými úskalími je spojen život rodiny ve společnosti, pojmenování faktorů,
které rodině život „zbytečně“ komplikují, nebo hledání odpovědi na otázku, zda není
dnešní společnost vůči rodině nespravedlivá. Seminář navštívilo přes 90 účastníků.
Účast na konferenci „Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání“ určené školním metodikům prevence a pedagogům, která proběhla v říjnu
2012 v Ostravě. Příspěvek se týkal výchovy k mediální gramotnosti, spolupráce rodiny
a školy a bezpečného chování na internetu.
Na konferenci Hnutia kresťanských rodín na Slovensku 30. 8. v Trnavě zazněl referát
NCR s názvem „Harmonizace rodiny a zaměstnání v ČR“, který se zabýval pohledem,
který umožňuje rodině nedostat se do situace neúnosného tlaku trhu práce.
Na IV. kongresu Sítě mateřských center 16.–17. 11. 2012 v Praze zazněl referát NCR
s názvem: „Máš se starat o dítě, aneb mají rodiče právo dělat v mateřském centru něco
‚jenom‘ pro sebe?“ Cílem referátu bylo ukázat mateřství jako společensky přínosnou
činnost, která se může stát i důležitou etapou osobního růstu.
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Na konferenci Společnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, která se konala u příležitosti příprav oslav 20. výročí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny, vyhlášeného
OSN, s názvem „Rodina spoločnosti, spoločnosť rodine“ 30. 11. a 1. 12. 2012 v Častej
Papierničke na Slovensku, zazněl referát NCR na téma „Mezigenerační solidarita a seberealizace – protiklad, nebo spojité nádoby?“ Obsahem referátu bylo zamyšlení nad
nutností sladit přístup prorodinných organizací, které se snaží o ocenění rodiny ve
společnosti, s přístupem Evropské unie, která se zabývá převážně možností přístupu
na trh práce jako výlučnou příležitostí k seberealizaci jednotlivce.
Na vlnách ČRo 6 v pořadu Hovory o vztazích s názvem „Mateřství na plný úvazek“
vystoupila 10. 6. 2012 ředitelka Národního centra pro rodinu Marie Oujezdská. Dalšími
hosty byli dětská psycholožka Simona Hoskovcová a publicista a teolog Dan Drápal.

Vzdělávací besedy a školení
V rámci projektu M_ANIMA uskutečnilo NCR 35 besed s 250 ženami v místech jejich
stálého setkávání (např. mateřská centra, kluby maminek atd.) a proškolilo 72 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 pojmenování osobních priorit a bližších či
vzdálenějších cílů. Součástí vzdělávání jsou i základy timemanagementu, komunikace
v rodině a v zaměstnání. Nechybí ani potřebné informace o trhu práce – o přijímacím
pohovoru a opatřeních umožňujících lépe harmonizovat rodinu a zaměstnání.
NCR zahájilo přípravu vzdělávání zaměstnavatelů v rámci
projektu Z_ANIMA „Motivace aktérů trhu práce k harmonizaci
vzájemných potřeb při respektování principu rovných příležitostí žen a mužů“ v rámci operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ
ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.
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Tiskoviny

zpracován manuál pro vzdělávání
rodičů prvokomunikantů

tvorba letáku Rodina – pokladnice
evropských rodinných hodnot

NEZASTUPITELNÉ
RODIČOVSKÉ
KOMPETENCE

Jak se daří rodině
v České republice

aneb co mohu pro své dítě
udělat já a nikdo jiný

doplněné vydání brožury
Nezastupitelné rodičovské
kompetence

Komentář k přípravným katechezím
VII. Světového setkání rodin v Miláně 2012

Tvorba materiálu Jak se daří
rodinám v ČR
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Světové setkání rodin 2012 v Miláně
NCR zprostředkovávalo veřejnosti dostupné informace související se
Světovým setkáním, které se zaměřilo na téma „Práce a slavení“. Na
webových stránkách NCR www.rodiny.cz byly zveřejněny vedle přípravných katechezí i závěry z teologicko-pastoračního kongresu v českém
překladu původní verze předsedy Papežské rady pro rodinu kardinála
Antonelliho i ve zkrácené verzi pořízené NCR. Jsou k dispozici i komentáře některých účastníků, včetně komentáře ředitelky NCR: „Nešlo jen o zážitek z účasti
na teologicko-pastoračním kongresu nebo na víkendovém setkání se Svatým otcem. Šlo
především o pozvání uvažovat o vlastním pracovním úsilí i o společných chvílích v rodině
a najít případně odvahu ke změně.
V čem může být například náš pohled na život v rodině po milánském setkání bohatší?
Abychom se ujistili o našich vlastních kvalitách, nemusíme hodnotit vykonávanou
práci především podle výše finanční odměny ani nemusíme považovat zaměstnání za
pouhý prostředek obživy. Mnohokrát bylo řečeno, že práce je dar. Dává nám příležitost,
abychom její smysl nehledali především v ocenění, kterého se nám dostává, ale abychom
její smysl hledali v tom, že díky dobře odvedené práci můžeme obdarovávat druhé. Potom
se ovšem vytrácí zásadní rozdíl mezi prací placenou a neplacenou, vykonávanou převážně
v rodině. Pokud se práce stane důležitou součástí naší služby Bohu a bližnímu, je logické,
že budeme mít zájem na tom, abychom naučili děti pracovat.
Velmi důležitá byla výzva nezaměňovat slavení s volným časem. Pojem volného času
bývá spojen pouze s odpočinkem a tzv. volnočasovými aktivitami, tedy se zábavou. Naproti tomu hlavním cílem slavení je radost z rodinného společenství, vzájemné sdílení se
a přijetí. Velký důraz byl proto kladen na nedělní slavení s církví, tedy na aktivní účast na
nedělní liturgii.
Až neuvěřitelný příklad slavení nabízel v Miláně pohled na početné rodiny. Rodiče se
mohli Setkání zúčastnit jen díky zvýšené námaze, kterou vynakládali při péči o děti, které
je doprovázely. Na první pohled bylo ale zřejmé, že každou chvilku využívají k tomu, aby
dětem umožnili podílet se na životě z víry, která jim přináší radost a nadhled. Svým příkladem
dosvědčovali to, co během sobotního setkání popsal Benedikt XVI. slovy: „Pokud bych si
měl trochu představit, jak to bude v ráji, vybavuje se mi vždycky čas mého mládí a dětství.
V tomto kontextu důvěry, radosti a lásky jsme byli šťastní a myslím, že v ráji to bude podobné
jako v mém dětství. V tomto smyslu doufám, že až půjdu na ‚onen svět‘, půjdu ‚domů‘.“

Sledování postavení rodiny ve společnosti
V roce 2012 se NCR zabývalo zpracováváním
stanovisek k některým
závažným dokumentům dotýkajícím se života rodiny. Stanoviska
byla zasílána příslušným
institucím.
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Šlo zejména
o následující dokumenty

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 pro 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).
Lednové setkání se ve vzdělávací části zaměřilo na nabídky vzdělávání do škol
s názvy: „Etické otázky všedního dne“ a „Výchova ke vztahům – programy založené
na výchově ke vztahům a ke zdravé integraci sexuality“.
Květnové setkání nabídlo ukázku ze školení lektorů snoubenců se zaměřením na
rozvoj vlastní osobnosti, poznání a pochopení druhých na základě typologie MBTI
a přehled vývoje rodinné politiky v ČR i informaci o vývoji politiky Evropského parlamentu, která se dotýká života rodiny.
Říjnové setkání se ve vzdělávací části zabývalo tématem rodiny v právním řádu
ČR a výsledky stížností ACERu, které byly adresovány Radě ČT, na vysílání reklamy na
Clavin a sprchový gel Playboy. Stížnosti byly Radou akceptovány.
Mimo jednotlivá setkávání se NCR zaměřovalo na společné aktivity – zejména
účast na aktivitách Národního týdne manželství, koncipování a realizaci Týdne pro
rodinu, společných projektů Center financovaných z MPSV: ACER – rozvoj služeb pro
rodinu 2012 a Dobrovolnictví v seniorském věku.
NCR je členem neformálního sdružení Rodinná aliance a účastnilo se formulací tezí
a záměrů společných aktivit.
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 získané
informace pro svoji práci. FAFCE upozornila na:
• význam zvýhodněných sazeb DPH pro rodinu,
• vyhlášení příprav oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny
OSN a EP,
• nutnost zviditelnění významu péče v rodině a pevné vazby mezi rodičem a dítětem,
která umožňuje optimální vzdělavatelnost dítěte v pozdějších letech života.

Spolupráce s dalšími subjekty:
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
(CZ.1.04/5.1.01/51.00038), kde plnilo roli experta na vztahy se zahraničím.
NCR bylo metodickým garantem individuálního projektu MPSV Audit rodina a zaměstnání.
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VÝDAJE

PŘÍJMY

Finanční zpráva za rok 2012
Dary a příspěvky
Česká biskupská konference
Katolický týdeník
Ostatní dary
Vlastní výkony
Tržby z prodeje publikací a z poskytnutí služeb
Úroky z běžných účtů, kurzové zisky
Přijaté dotace
Evropský sociální fond – Z_Anima
Evropský sociální fond – M_Anima (hrazeny náklady partnerů)
PŘÍJMY CELKEM
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, vody
Opravy a údržba
Pronájem kanceláře, konferečních a školicích prostor
Cestovné
Telefon, internet, web, poštovné
Tisk, fotoslužby, kopírování
Náklady partnerů
Náklady na pořádání přednášek, kurzů
Vedení účetnictví
Stravenky
Ostatní služby (tlumočení, překlady…)
Kurzy hrazené zaměstnavatelem
Pojištění zaměstnanců a ostatní pojištění (podnik. rizika)
Členské příspěvky
Bankovní poplatky
Jiné ostatní náklady (kurzové ztráty, úroky, penále)
VÝDAJE CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

739 000 Kč
80 000 Kč
12 300 Kč
147 558 Kč
1 382 Kč
38 726 Kč
2 028 889 Kč
3 047 855 Kč

741 611 Kč
5 452 Kč
118 608 Kč
254 007 Kč
73 939 Kč
35 273 Kč
2 710 Kč
108 480 Kč
132 850 Kč
19 854 Kč
46 271 Kč
1 297 816 Kč
17 596 Kč
64 800 Kč
24 059 Kč
72 198 Kč
13 042 Kč
5 395 Kč
5 000 Kč
6 086 Kč
1 833 Kč
3 046 880 Kč
975 Kč

Poděkování
Činnost Národního centra pro rodinu v roce 2012 finančně podpořily:
Česká biskupská konference
Katolický týdeník
Evropský sociální fond
Státní rozpočet ČR
Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien

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, Praha
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, Litoměřice
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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skupina účastníků Světového setkání rodin v Miláně

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

