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VI. světové setkání rodin v Mexiku s názvem „Rodina, učitelka lidských a křesťanských hodnot“,
13.–18. 1. 2009, Mexico City

Výroční zpráva za rok 2009
Poslání
Šťastná rodina založená na kvalitním a stabilním vztahu muže a ženy a odpovědná
výchova dětí jsou témata, která leží na srdci snad každému člověku jak v naší společnosti, tak na celém světě. Vytvářet pro-rodinné klima pro uskutečňování těchto cílů
v duchu křesťanských hodnot – v perspektivě spolupráce s Centry pro rodinu a dalšími
pro-rodinnými organizacemi v České republice i v zahraničí – je hlavním důvodem
existence Národního centra pro rodinu (NCR).

Cílem NCR je
přispívat k příznivému pro-rodinnému klimatu v naší zemi organizováním konferencí a seminářů, spoluprací na tvorbě programů a služeb pro rodinu a její
členy. Naše činnost chce být bezprostřední odpovědí na současné postavení rodiny ve
společnosti z pohledu katolické církve. Spolupracujeme s Českou biskupskou konferencí, jsme otevřeni spolupráci se státními orgány, politickými stranami i nevládními
organizacemi. Chceme rozšiřovat spolupráci s médii.

Cílem NCR je
podporovat spolupráci pro-rodinných organizací, především celorepublikové
sítě Center pro rodinu v rámci Asociace center pro rodinu, koordinací společných akcí
a prohlubováním spolupráce s dalšími pro-rodinnými organizacemi u nás i v zahraničí.

Cílem NCR je
spolupracovat na mezinárodní úrovni se zahraničními národními a nadnárodními prorodinnými institucemi.

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 se podíleli:
PhDr. Ing. Marie Oujezdská – ředitelka
Ing. Luboš Herz
Mgr. Blanka Brabcová
Mgr. Radomíra Keršnerová
Bc. Petra Michalová
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Na realizaci projektu ESF se navíc podílela
Mgr. Lenka Zemanová

Naplňování cílů v roce 2009

přispívání k příznivému pro-rodinnému klimatu
v naší zemi
NCR se věnovalo práci v oblasti rodinné politiky
a) zavádění a realizace regionální rodinné politiky:
• aktivní účast v pracovní skupině MPSV pro regionální rodinnou politiku;
• aktivní účast v pracovní skupině Krajského úřadu Jihomoravského kraje určené
k realizaci krajské koncepce rodinné politiky;
• příležitostná vystoupení na podporu vytváření koncepcí regionální rodinné politiky
v Brně a Hodoníně;
• účast na vyhodnocení soutěže Obec přátelská rodině pořádané MPSV a Stálou
komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny PČR, která byla pořádána ve spolupráci
se Sítí mateřských center a Asociací center pro rodinu;
b) sledování a analýza legislativních návrhů Parlamentu ČR z pohledu jejich dopadu na
život rodiny:
• zákon o (speciﬁckých) zdravotních službách;
• tzv. prorodinný balíček;
• podnět Rady vlády ČR pro lidská práva – novelizovat zákon o registrovaném partnerství za účelem umožnění adopcí dětí homosexuálním partnerům;
• sondáž Ministerstva spravedlnosti k tématu náhradní mateřství;
c) sledování a analýza dokumentů Rady Evropy a Evropského parlamentu z pohledu
jejich dopadu na život rodiny s těžištěm na uplynulé funkční období EP:
• reakce na porušení principu subsidiarity ze strany EP v případě zákona litevského
parlamentu;
• vystoupení v rozhlasové relaci věnované volbám do Evropského parlamentu;
d) organizace semináře Rodinná politika ve volebních programech 2009 ve spolupráci
se Stálou komisí pro rodinu
sněmovny Parlamentu ČR,
Asociací center pro rodinu
a Institutem politických
a ekonomických studií, kde
byly zástupci parlamentních stran prezentovány
příslušné části volebních
programů.

Mezinárodní seminář o rodině s názvem Rodina – nároky, úskalí,
východiska, 12. 3. 2009, Emauzský klášter, Praha
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NCR se věnovalo rozsáhlé oblasti zaměstnanosti rodičů
a) podpora slučitelnosti rodiny a zaměstnání:
– spolupráce se Statutárním městem Brnem
• předneseny dva referáty na konferenci Brno – město pro rodiny;
• vytvořena brožura Nesnadné neznamená nemožné, jejímž cílem je informovat
o speciﬁkách ﬂexibilních forem pracovních úvazků;
– vystoupení na konferenci o rodině pořádané MPSV s názvem: Vývoj společenského
pojetí péče jako plnohodnotné práce na pozadí programů Center pro rodinu;
b) realizace projektů ﬁnancovaných z ESF v rámci partnerství:
• ANIMA CZ region3 – opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání:
další vývoj vzdělávacího programu pro ženy, jehož cílem je podpora zdravého
sebevědomí a uplatnění pečujících rodičů na trhu práce;
• ANIMA PLUS CZ – zavádění zahraničního know-how komplexního nástroje
personální politiky organizace, tzv. auditu Rodina a zaměstnání, jehož cílem je
podpora prorodinného klimatu při dosahování strategie organizace.

Tento projekt je spoluﬁnancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

NCR se věnovalo podpoře výchovy k manželství a rodičovství
• realizace vlastního kurzu Křesťanská výchova v Centru pro rodinu Vysočina a opakovaně v Centru pro rodinu a sociální péči Brno;
• referát u příležitosti 20. výročí Manželských setkání na téma: Rodina ve společnosti
– společenství v rodině;
• organizace školení pracovníků příprav na manželství;
• spoluprací na vytváření strategie příprav na manželství.

NCR se věnovalo křesťanské perspektivě pohledu na zaměstnanost žen
a postavení rodiny ve společnosti
• vystoupení v rámci cyklu Unie katolických žen Ženská spiritualita s názvem: Sebeuplatnění ženy – Edith Stein a současnost;
• zástupce NCR se pravidelně podílel na práci Centra pro sociální otázky při ČBK.

NCR pravidelně aktualizovalo webové stránky
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• www.rodiny.cz jako portál s návem Rodina a společnost informující podrobně
o aktivitách NCR a odkazující na související témata a nabídky spolupracujících
Center a organizací;
• www.rodinavira.cz slouží k propagaci podnětů pro křesťanské rodiče, propojení nabídek duchovních aktivit pro rodiny, literatury, křesťanských médií, modlitebních společenství.

podpora spolupráce pro-rodinných organizací
Spolupráce NCR se zaměřovala především na Centra pro rodinu sdružená v Asociaci center pro rodinu (ACER):
• koordinace programu pravidelných pracovně-vzdělávacích setkání Center pro
rodinu;
• spolupráce na školení moderátorů seniorských společenství;
• vydání CD z besed uskutečněných v Centrech pro rodinu na téma Rodina a nemocný
v terminálním stádiu nemoci a hospicové hnutí;
• příprava Týdne pro rodinu – společné aktivity Center pro rodinu – vydání politického letáku Co dluží společnost rodinám – o potřebách rodiny v ČR, tiskové zprávy
a organizace informačního odpoledne na Dolním náměstí v Olomouci ve spolupráci
s olomouckým Centrem pro rodinný život;
• uspořádání besedy o knize Mateřství s následným natáčením pořadu pro Rádio
Proglas;
• uspořádání beneﬁčního Koncertu pro rodiny i s roztroušenou sklerózou pro Asociaci
center pro rodinu, ve spolupráci se sdružením ROSKA Brno.

spolupráce na mezinárodní úrovni
• účast na Světovém setkání rodin v Mexiku s následným vydáním poznámek z referátů, vystoupení v Rádiu Proglas a TV Noe, rozhovor pro Katolický týdeník;
• účast na semináři o rodinné politice v zemích EU v Bruselu;
• organizace besedy o situaci rodiny ve Finsku s tvůrcem programu Manželská
setkání Kari Törmä
• účast na 1. katolických sociálních dnech pro Evropu v Gdaňsku;
• členství ACERu ve Federaci katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE) – NCR
vedlo agendu spojenou s členstvím ve FAFCE, připravovalo komunikaci s poslanci
EP a delegáty Rady Evropy.
• uskutečnění mezinárodního semináře o rodině v Emauzském klášteře s názvem
Rodina – nároky, úskalí, východiska, který se zaměřil na diskutovaná témata ve
společnosti z křesťanské perspektivy. Seminář pokračoval dvoudenním setkáním
a navázáním spolupráce se zahraničními účastníky;
• organizace a moderace IX. ročníku konferencí o rodinné politice ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, KAB-Institut
für Fortbildung und angewandte Sozialethik Waldmünchen, Bayern, Institut für
Ehe und Familie, Wien a Konrad-Adenauer-Stiftung s názvem Rodinná politika
jako nástroj, který podporuje a umožňuje mezigenerační solidaritu.
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Finanční zpráva za rok 2009

PŘÍJMY
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Dary
Česká biskupská konference
Dary
Vlastní výkony
Tržby z prodeje publikací a z poskytnutí služeb
Úroky z běžných účtů
Přijaté dotace
Evropský sociální fond – Anima CZ
Evropský sociální fond – Anima PLUS
Příspěvky z nadací
Renovabis
Česko-německý fond budoucnosti
PŘÍJMY CELKEM:

850 000,00 Kč
40 000,00 Kč
127 300,00 Kč
1 404,66 Kč
97 894,40 Kč
156 350,00 Kč
195 419,00 Kč
25 000,00 Kč
1 493 368,06 Kč

VÝDAJE
Osobní náklady
Mzdové náklady – hrubé mzdy hlavní pracovní poměr
Mzdové náklady – hrubé mzdy dohody o pracovní činnosti
Mzdové náklady – hrubé mzdy dohody o provedení práce
Náklady na sociální a zdravotní pojištění
Ostatní sociální náklady
Materiál, energie, služby
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie, vody
Nájem kanceláře
Cestovné
Reprezentace
Telefon, internet, web-prostor, poštovné
Tisk, fotoslužby, kopírování
Ubytování a stravování
Náklady na pořádání akcí
Kolky
Vedení účetnictví
Ostatní služby (inzerce, ověřování…)
Pojištění zaměstnanců a ostatní pojištění
Kurzové ztráty
Poskytnuté příspěvky, účastnické poplatky, vzdělávání
Bankovní poplatky
Jiné ostatní náklady
VÝDAJE CELKEM:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

662 300,00 Kč
23 000,00 Kč
97 499,00 Kč
206 333,00 Kč
42 434,00 Kč
15 947,00 Kč
11 467,00 Kč
36 395,00 Kč
94 609,84 Kč
264,00 Kč
33 719,23 Kč
7 321,00 Kč
2 150,00 Kč
221 155,00 Kč
900,00 Kč
64 260,00 Kč
22 097,00 Kč
5 875,00 Kč
6 653,59 Kč
20 246,50 Kč
9 407,05 Kč
0,67 Kč
1 584 033,88 Kč
-90 665,82 Kč
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Poděkování
Činnost Národního centra pro rodinu v roce 2009 ﬁnančně podpořili:
• Česká biskupská konference
• Česko-německý fond budoucnosti
• Evropský sociální fond
• Renovabis
• MT-MONT, s. r. o.
• Mgr. René Černý
• JUDr. Stanislav Keršner
Za spolupráci při realizaci našich cílů děkujeme:
• Konrad-Adenauer-Stiftung
• Centrům pro rodinu v České republice
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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, e-mail: crsp.brno@centrum.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, e-mail: cpr@doo.cz
Centrum pro rodinu, Hradec Králové
Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 063 430, 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
213 432 608 / 0300 měna CZK
185 578 078 / 0300 měna EUR

