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Výroční zpráva za rok 2010

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	prorodinné	klima	pro	uskutečňování	těchto	cílů	v	duchu	křesťanských	hodnot	–	
v	perspektivě	spolupráce	s	Centry	pro	rodinu	a	dalšími	prorodinnými	organizacemi	v	České	
republice	i	v	zahraničí	–	je	hlavním	důvodem	existence	Národního	centra	pro	rodinu	(NCR).

Cílem NCR je
přispívat k příznivému prorodinnému 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 prorodinných organizací, především	celorepublikové	sítě	
Center	pro	rodinu	v	rámci	Asociace	center	pro	rodinu,	koordinací	společných	akcí	a	prohlubo-
váním	spolupráce	s	dalšími	prorodinnými	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
Mgr.	Petra	Michalová

Na realizaci projektu ESF se podílela
Ing.	Pavla	Jadrná



Informačně-	
vzdělávací	činnost	

z	pohledu	
postavení rodiny 

ve	společnosti

Ve	volebním	roce	jsme	se	snažili	upozornit	na	nedostatečnou	pozornost	
společnosti	vůči	přínosu	rodiny,	která	se	projevuje	nejen	v	nedostatečném	
ohodnocení	práce	pro	rodinu.

S čím zápasí současná rodina v České republice?

Průměrný příjem na hlavu:
•	 domácnost	obou	zaměstnaných	rodičů	s	dětmi	hospodaří	prů-

měrně	s	61	%	příjmů	domácnosti	bez	dětí	–	měřeno	na	jednoho	
člena	rodiny

Dvojí zatížení rodičů v produktivním věku:
•	 rodiče	nesou	náklady	výchovy	dětí	a	současně	se	podílejí	na	financování	důchodů	

současných	seniorů
Ohrožení nezaměstnaností a znevýhodněním v odměňování z důvodu skutečné 
nebo předpokládané péče o dítě:
•	 až	dvojnásobné	ohrožení	žen	nezaměstnaností	v	období	intenzivní	péče	o	děti,
•	 ženy	dostávají	v	průměru	pouze	75	%	výdělku	muže	za	stejně	odvedenou	práci
Ohrožení kariérního růstu absolventek vysokých škol z důvodu skutečné nebo 
předpokládané péče o dítě:
•	 vysokoškolské	studium	ukončí	téměř	58	%	žen,	doktorandské	studium	39	%	žen	

a	profesorkami	se	stane	pouze	necelých	17	%	žen	v	porovnání	s	muži

Práce pro rodinu je v porovnání s prací profesní společensky méně oceňována.

Rodinám chybí možnost společně trávit čas, což je jedním z důležitých destabi-
lizujících faktorů soužití rodičovského páru. České ženy odpracují v průměru 
o jednu směnu týdně více než ženy ve Skandinávii, Francii nebo Německu, celkově 
se řadíme k zemím s vysokým týdenním počtem odpracovaných hodin. 

Systém výchovy ve školách neprosazuje dostatečně výchovu k trvalým partner-
ským vztahům. 5

leták vydaný před parlament-
ními volbami k současné 

situaci rodin

Spolupráce 
•	 s	prorodinnými	or-

ganizacemi	v	ČR	
i	v	zahraničí

•	 se	státními	orgány

Projekty	na	
podporu	rodičů

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ 
V ROCE 2010 

se	uskutečňovalo	v	těchto	
oblastech:



Co očekává současná rodina v České republice?

Solidaritu dětných a bezdětných, která se mimo jiné projevuje:
•	 v	přiměřeném	daňovém	zohlednění	nejen	nákladů,	ale	i	výkonů	rodiny,	
•	 v	důchodovém	systému,	který	zohledňuje	dvojí	zatížení	rodin	s	dětmi	oproti	bez-

dětným,	
•	 v	existenci	dostatečného	systému	sociálního	zabezpečení	pro	rodiny,	které	jsou	

skutečně	potřebné,
•	 v	uznání	rovnocenného	přínosu	práce	v	rodině	ve	srovnání	s	oceňováním	práce	

profesní	zvláště	u	pečujících	rodičů	a	jejich	postavení	na	trhu	práce

Rodinnou politiku, která nesupluje politiku sociální, ale která podporuje rodiny 
v naplňování všech základních funkcí podle vlastní svobodné volby.

Vyváženou kombinaci finančního i nefinančního ohodnocení ve formě časových 
možností, podpory rodičovských kompetencí, budování infrastruktury a služeb.

Ocenění jedinečnosti rodinného prostředí, kde:
•	 lidský	život	vzniká,	rozvíjí	se	a	je	doprovázen	až	ke	svému	konci,
•	 děti	zakoušejí	bezpodmínečné	přijetí,	získávají	důvěru,	a	tak	mají	možnost	vyrůstat	

v	osoby	s	vlastní	odpovědností

Aktivně	jsme	se	zúčastnili	semináře	„Dokumenty	Rady	Evropy	a	jejich	
dopad	na	rodinu“	pořádaného	19.	4.	2010	Stálou	komisí	pro	rodinu	PSP	
ČR	příspěvkem	Jaké klima vytváří Rada Evropy pro dnešní 
rodinu? 

Seminář se zabýval tématem diskriminace v dokumentech Rady Evropy, která mají 
bezprostřední dopad na postavení rodiny. RE se zasazuje o její odstranění v celé řadě 
oblastí, zejména v přístupu ke vzdělání, rovném odměňování za stejnou práci i zacházení 
v rodině a připomíná nutnost podpory pozitivního rodičovství. Podle našeho názoru je 
ještě ale důležité, aby dokumenty počítaly i s cílenou snahou společnosti po vytváření 
podmínek pro založení rodiny. K takovým podmínkám patří vedle přiměřeného mate-
riálního zajištění i výchova chlapců a dívek k trvalým vzájemným vztahům založeným 
na vzájemném respektu včetně jasných formulací, že k úspěšnému životu patří nejen 
kariérní růst, ale i spokojená rodina. Vzhledem k podpoře rodinného života bychom 
za přesnější považovali hovořit o rovných příležitostech mužů a žen jako o prostředku, 
který napomáhá stabilitě rodiny, ale ne jako o samoúčelném cíli. Rádi bychom využívali 
možností vzájemné výměny zkušeností se vzděláváním rodičů, výměnu nabídek nástrojů 
pro zvládání manželských krizí a evropský výzkum krizí způsobených nároky profesního 
života. Stejná pozornost by se měla věnovat i výměně zkušeností se soužitím mužů a žen, 
kteří pocházejí z rozdílných kultur.

Seminář	„Proč	a	jak	realizovat	rodinou	politiku	v	obci“	se	uskutečnil	13.	9.	2010	
v	refektáři	emauzského	kláštera	v	Praze.	Byl	určený	regionálním	politikům,	poli-
tičkám	a	pracovníkům	veřejné	správy.	Pořadateli	semináře	byli	Národní	centrum	
pro	rodinu,	Asociace	center	pro	rodinu	a	Konrad-Adenauer-Stiftung.	Cílem	se-
mináře	bylo	seznámit	posluchače	s	praktickými	příklady	prorodinných	opatření	
v	obcích	a	představit	různé	nástroje,	kterými	lze	rodinnou	politiku	dále	rozvíjet.6



7

Dne	4.	října	2010	se	v	Jednacím	sále	Senátu	PČR	konal	již	10.	
ročník	konference	o	rodinné	politice	s	názvem:	„Rodinná	politika	
v	kontextu	evropského	boje	proti	chudobě	a	sociálnímu	vylouče-
ní“.	Konferenci,	kterou	jsme	uspořádali	ve	spolupráci	se	senát-
ním	Výborem	pro	zdravotnictví	a	sociální	politiku,	vídeňským	
Institutem	pro	manželství	a	rodinu,	Institutem	pro	další	vzdělávání	a	užitou	etiku	
ve	Waldmünchen	a	Konrad-Adenauer-Stiftung,	zahájil	ministr	práce	a	sociálních	
věcí	dr.	ing.	Jaromír	Drábek,	ze	zahraničních	hostů	přijali	pozvání	dr.	Stefan	Fuchs	
z	Německa	a	prof.	Günter	Danhel	z	Rakouska.	Sborník	příspěvků	přednášejících	
spolu	s	diskusemi	i	závěry	z	konference	jsou	k	dispozici	na	webových	stránkách	NCR.

21.	a	22.	dubna	2010	se	v	Brně	uskutečnil	vzdělávací	seminář	
pro	účastnice	ze	zemí	východní	Evropy	zaměřený	na	vzdělávací	
programy	pro	ženy.

Vyjádření   k aktuálnímu dění formou dopisů poslancům či vydá-
váním stanovisek 
•	 Stanovisko NCR k „Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy 

na školách“	a	související	příručce	„Sexuální výchova – vybraná témata“
•	 Stanovisko NCR	k	dokumentům	Rady	Evropy	a	Evropského	parlamentu	vyda-

ným	v	lednu	a	únoru	2010,	zaměřeným	na	„podporu sexuálního a repro-
dukčního zdraví“

•	 Stanovisko NCR	k	doplňkovému	výukovému	materiálu	pro	základní	a	střední	
školy	„Homofobie v žákovských kolektivech“

Spolupráce	s	Centry	pro	 rodinu	a	dalšími	prorodinnými	
organizacemi	v	rámce	činnosti	Asociace	center	pro	rodinu	
(ACER).	Spolupráce	se	uskutečňovala:

•	 formou	pravidelných pracovně-vzdělávacích 
setkání	třikrát	ročně,	pro	něž	NCR	připravuje	návrh	
programu	

•	 zastupováním	ACERu	ve	Výběrové	komisi	MPSV	
pro	soutěž	Obec přátelská rodině,	v	komisi	na	podporu	
regionální	rodinné	politiky

•	 aktivní	účastí	na	práci	Federace	katolických	rodinných	
svazů	v	Evropě	(FAFCE)	a	práce	Výboru	nevládních	or-
ganizací	Vienna	NGO	Committee	on	the	Family,	jichž	je	
ACER	členem 7
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V	rámci	Celostátní	 literární	a	výtvarné	soutěže	
ACERu	„Naše	rodinná	oslava“	uspořádalo	NCR	
národní	kolo	soutěže.	Ve	spolupráci	s	Centrem	pro	
rodinu	a	sociální	péči	Vysočina	připravilo	NCR	
15.	5.	2010	v	Jihlavě	vyhlášení	výsledků	a	vernisáž	
výstavy	vítězných	prací.

V roce 2010 jsme pokračovali ve vytváření metodik kurzů pro rodiče 

V	rámci	projektu	Centra	pro	rodinný	život	Olomouc	„Mateřství	jako	ži-
votní	příležitost“	jsme	vytvořili	kurz	pro	matky	na	rodičovské	dovolené	
s	názvem	BUDIŽ	(Budování	identity	ženy)	a	vyškolili	lektorky	kurzu.

V	rámci	vzdělávání	pracovníků	Center	pro	rodinu	jsme	inovovali	metodiku	
kurzu	Předávání	víry	v	rodině	a	zrealizovali	vzdělávání	lektorů	v	Brně	a	Os-
travě.	Kurz se zaměřuje na rodiče jako svědka víry a ukazuje na provázanost 
lidských dovedností s vytvářením přirozených předpokladů pro přijetí daru 
víry dítětem.

Jako	součást	projektu	určeného	vzdělávání	pracovníků	
Center	pro	rodinu	sdružených	v	Asociaci	center	pro	
rodinu	jsme	vytvořili	metodické	listy	pro	rodiče	o	ne-
zastupitelných rodičovských kompetencích.	
Metodické listy jsou určeny rodičům, vychovatelům a mo-

derátorům rodičovských skupin s cílem napomáhat rodičům ujasnit 
si svoji rodičovskou roli a získat nadhled v různých oblastech výchovy 
svých dětí, např. jak ochránit děti před nástrahami mediálního světa 
nebo jak řešit konfliktní situace v rodině.

Projekty financované z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR

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



V	roce	2010	pokračoval	vývoj	vzdělávacího	programu	pro	ženy	v	rámci	partnerské	
spolupráce	na	projektu	ANIMA CZ region 3 – opatření na podporu sluči-
telnosti rodiny a zaměstnání.	Průběžně	jsme	aktualizovali	stávajících	moduly	
a	vydali	několik	publikací:	newslettery	a	brožuru	informující	o	hlavních	cílech	vzdě-
lávacího	programu.

Těžiště	práce	spočívalo	ve	vývoji	a	odzkoušení	nového	modulu	pro	ženy	kategorie	50+	
s	názvem	„Ženy	bez	šance?“	

+

V	rámci	projektu	ANIMA PLUS CZ – inovativní opatření 
na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání	jsme	jako	
partneři	projektu	ukončili	nostrifikaci	rakouského	modulu	Auditu	
rodina	&	zaměstnání	a	doprovázeli	auditní	řízení	na	Magistrátu	
města	Brna	a	v	Knihovně	Jiřího	Mahena.	Obě	organizace	obdržely	
tzv.	základní	certifikát.
V	rámci	projektu	se	rovněž	uskutečnilo	školení	personalistů	a	byly	průběžně	vydávány	
elektronické	letáky	„Lidé	mezi	zaměstnáním	a	rodinou“,	které	pojednávají	o	proro-
dinně	orientované	personální	politice.

+

Od	1.	9.	započal	projekt	mezinárodní	spolupráce	M_ANIMA – flexibilní vzdělá-
vání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností,	
který	jako	žadatel	realizujeme	v	partnerské	spolupráci	s	německou	vzdělávací	institucí	
Frau	und	Beruf	GmbH	a	českými	partnery:	Centrem	pro	rodinu	a	sociální	péči,	o.s.	
(Ostrava),	Centrem	pro	rodinný	život	(Olomouc),	Centrem	pro	rodinu	Hradec	Králové,	
Centrem	pro	rodinu	a	sociální	péči	Hodonín	a	Centrem	pro	rodinu	Zlín,	o.	s.
Projekt	chce	využít	zahraničních	zkušeností	se	vzděláváním	žen	a	nabídnout	novou,	fle-
xibilní	formu	ženám,	které	z	časových	nebo	místních	důvodů	nemohou	využít	běžné	na-
bídky	vzdělávacích	kurzů	ANIMA	CZ.	Cílem	vzdělávání	je	motivovat	ženu	v	intenzivní	
rodičovské	fázi	k	tomu,	aby	dokázala	současné	životní	etapy	využít	i	k	osobnímu	růstu.

+

NCR	je	partnerem	v	projektu	Podpora rodičů v Montessori Olomouc	jako	
odborník	na	rovné	příležitosti.	Účastní	se	realizace	projektu	ve	všech	jeho	fázích,	a	to	
formou	supervize,	odborných	konzultací,	lektorování	osvětových	seminářů	pro	rodiče	
včetně	přípravy	výukových	materiálů.

Rodina a profese – nehledáme rozpor, ale harmonii

„Dnešní společnost se zabývá právy žen, rovnými příležitostmi a opomíjí to nejzákladnější a nezastu-
pitelné, povolání ženy k mateřství. Ráda vzpomínám na období, kdy jsem byla s dětmi šestnáct let na 
rodičovské dovolené. Určitě to bylo moje nejšťastnější období. Nebyla to ztráta času, ale svým způso-
bem škola trpělivosti, pozornosti, pokory, ale především lásky uprostřed rodiny.“  Věra Luxová 

 
~ Kdyby se Vás někdo zeptal, jakou známku byste si dala po celodenní námaze, kdy jste například – 

4× oblékla a svlékla každé dítě, uvařila oběd, vyluxovala, nakoupila, vyprala, vyžehlila, 25× odpo-
věděla na otázku: „Mami, proč…?“, přečetla dvě pohádky a jednu převyprávěla, postavila 10× věž 
z kostek a 4× utěšila dětské slzy, dvě hodiny nosila šestikilové dítě v šátku na hrudi…

~ Kdyby se Vás někdo zeptal, jakou známku byste si dala po osmi hodinách v zaměstnání?
~ Jaká měřítka byste použila v obou případech?
~ Která činnost by se hodnotila snáze?
~ O co jde v rodině, o co jde v zaměstnání? 

Možná se může někdy zdát, že péčí o rodinu ztrácíte, a že se proto budete hůře uplatňovat v zaměst-
nání. Nemusí tomu tak být, pokud si uvědomíte význam času stráveného s rodinou a dopad činností, 
které vykonáváte. 

Známí psychologové hovoří o tom, že vlastní rozvoj nastává tehdy, pokud člověk dosáhne zdravé 
míry sebevědomí a sebeúcty a pokud zná smysl svého snažení. Jsou tedy každodenní i stereotyp-
ní činnosti matky prospěšné JEN pro děti, nebo mohou mít význam i pro samotné matky? Zdravé 
sebevědomí není závislé na stupni profesní angažovanosti, ale na vědomí vlastní hodnoty, na 
uvědomění si toho, co (všechno) dokážu. 

Souhlasila byste s větou, že 
v rodině jde především o vztahy 
umožňující rozvoj všech členů 
rodiny a v zaměstnání jde 
především o výkon, kterým 
prokazuji svůj přínos pro firmu?
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„Nejvíc se vyplatí plýtvat 
časem na děti.“

Louise Hartová, psycholožka

Co tedy dokáží maminky a tatínkové, když pečují o své děti a domácnost?

Rodiče denně praktikují velmi rozmanité dovednosti, které nejsou výsledkem dlouholetých studií ani 
se automaticky nezískají léty praxe v zaměstnání, ale jsou výsledkem pestrých životních zkušeností. 
Tyto tzv. „měkké dovednosti“ jsou dnes velmi ceněny při výběru zaměstnanců a právě práce pro rodi-
nu je významným „tréninkem“ těchto dovedností. Proto se nazývají rodinné kompetence a patří 
k nim zejména tyto dovednosti:

•	 komunikační	dovednosti

•	 organizační	dovednosti

•	 flexibilita

•	 schopnost	řešit	konflikty

•	 iniciativnost

•	 schopnost	učit	se	novým	věcem

•	 schopnost	snášet	zátěž	a	stres

•	 pedagogické	schopnosti

Ještě jinak: zkusme si na chvíli představit zaměstnance pracujícího 12 hodin denně plus noční smě-
ny včetně víkendů. Jedná se o samostatného odborného pracovníka pracujícího v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů, má zodpovědnost za menší kolektiv podřízených. Pracovní zařazení vyžaduje výbor-
né	organizační	a	komunikační	dovednosti,	vysokou	míru	flexibility	a	kreativity,	schopnost	plánovat,	
delegovat a snášet zátěž. Pracovník vykazuje širokospektré znalosti z mnoha oblastí včetně např. 
lékařství, psychologie, pedagogiky, gastronomie apod. 

Patrně správně odhadujete, že nejde o skutečného zaměstnance, ale o rodiče na rodičovské do-
volené. Tímto profesním jazykem můžeme analogicky popsat výkon funkce „žena/muž na rodičov-
ské dovolené“.

Svět rodiny je světem vztahů, proto jej nelze zcela srovnávat se světem profesním, který je zamě-
řen na výkon. Ale přesto spolu tyto dva světy úzce souvisí a ovlivňují náš každodenní život. Je proto 
potřeba, abychom my rodiče a stejně tak zaměstnavatelé tuto souvislost viděli a docenili přínos ro-
dičovství pro osobní růst.

Dle zahraničních výzkumů souvisí 84 % ze 44 měkkých dovedností nejčastěji hodnocených u při-
jímacích pohovorů s činností v rodině.

Z rodinných kompetencí profituje žena i její zaměstnavatel za předpokladu, že je žena ochotna 
v zaměstnání používat nabyté dovednosti stejně motivovaně jako doma.

V průběhu života se tedy vzděláváme a rozvíjíme různý-
mi způsoby, nezbytná je jak teorie ze škol či různých kurzů, 
tak praxe a bohaté životní zkušenosti. Důležité je uvědo-
mit si, co je pro nás důležité v té které životní fázi, jaké jsou 
momentální potřeby a tužby nás samotných a naší rodiny. 
Jen my sami můžeme učinit svobodnou volbu a zvolit si 
vlastní cestu za vlastními cíli.

Přínosy a oběti rodičovství

Příchod dítěte na svět znamená pro rodiče bohatou životní zkušenost, jednak radostnou, ale také 
zatěžkávací. Bývá to i období náchylné ke konfl iktům a krizím.

Různé časopisy a magazíny o mateřství mají na svých titulních stránkách velmi často spokojenou, 
štěstím překypující kojící maminku s miminkem, ale asi každá maminka potvrdí, že tento obraz není 
úplně typickou každodenní ukázkou mateřství. 

Rodičovství je opravdu směsicí „přínosů“ – šťastných chvil plných radosti a pohody a „obětí“ – více 
či méně úspěšně zvládnutých chvil krizí, konfl iktů, vyčerpání.

Proč se věnujeme tomuto tématu? Pouhý pohled na tváře mladých maminek dává za pravdu statis-
tikám, které hovoří o tom, že dnešní prvorozené děti mají v průměru o pět let starší rodiče, než tomu 
bylo ještě před 15 lety. Čemu se mladí lidé v těchto letech věnují, s čím zřejmě i bojují? O čem jste Vy 
sama přemýšlela? Zřejmě máte sama vyšší vzdělání, než jakého dosáhla Vaše maminka, a s nejvyšší 
pravděpodobností jste byla před nástupem na mateřskou dovolenou již zaměstnaná. Čím byla Vaše 
spokojenost vyšší a možnosti lákavější, tím složitější byla volba vhodného okamžiku pro založení 
rodiny i pro rozhodnutí se k dalšímu dítěti. Vysvětlení není těžké najít:

Společnost nabízí příležitosti zejména pro růst vzdělanosti, budování kariéry je považováno za 
životní úspěch, ale mateřství se stalo čistě soukromou záležitostí každé ženy. Žena-matka se stává 
neatraktivní pro pracovní trh a je vystavována velkým tlakům při rozhodování, jak skloubit rodinu 
a zaměstnání. Matka, která zůstává s dětmi doma po celou dobu mateřské a rodičovské dovolené, je 
vystavena většímu riziku ztráty zaměstnání, nedostatku fi nancí apod. Naopak pokud se někdo chce 
vrátit do zaměstnání dříve, ať už z fi nančních důvodů nebo obav ze ztráty zaměstnání či z jiných dů-
vodů, může trpět pocity viny, že je „krkavčí matkou“.
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Na vyřešení tohoto dilematu neexistuje jeden správný 
návod, je potřeba individuálně ohodnotit, v čem všem 
spatřuji pozitiva a negativa rodičovství, a pak učinit taková 
rozhodnutí, která nejméně „zraní“ samotnou matku, 
nebo – pozitivně řečeno – která budou nejlépe umožňovat 
realizaci životních hodnot.

Jaké jsou tedy hlavní přínosy rodičovství podle 
psychologických studií: 
• Rozvoj vztahů – mateřství přináší nový, většinou 

radostný vztah s dítětem a dodává novou dimenzi 
ve vztahu k partnerovi, žena vidí manžela v nové 
roli otce, manžel vidí svou ženu v nové roli matky. 
Rodičovství je také základem pro nová přátelství 
s dalšími rodinami, které mají malé děti.

• Osobní naplnění – rodičovství je potencionální 
příležitostí k sebevyjádření a osobnímu rozvoji, 
dodává pocit osobní hodnoty, eventuálně smys-
luplnosti života.

• Rodičovství je výzva, zdroj podnětů, dává lidem 
možnost poznat sebe i druhého tak, jak by to 
bez dítěte nebylo možné.

• Pokračování rodu – pro některé rodiče velmi 
podstatný pocit, že prostřednictvím dětí přesáh-
ne jejich rodina do budoucnosti.

• Rodičovství je známkou dospělosti (uvádí 79 % 
žen a 21 % mužů).

A jaké jsou „oběti“ rodičovství? – S čím je 
 nutno bojovat?
• Zpomalení kariéry matky.
• Finanční znevýhodnění.
• Omezení osobní svobody – péče o dítě obzvlášť 

v útlém věku znamená vysoké nároky limitující 
životní styl rodiny. Velká mezinárodní studie identifi kovala ztrátu osobní svobody jako hlavní 
důvod odkládání mateřství.

• Dopad na manželský vztah – zejména negativní vlivy vyčerpanosti a případné emocionální labili-
ty na sexuální život.

• Vědomě utvářet prostor k prohlubování vtahů v rodině.

Rodičovství z hlediska psychických potřeb

Na přínosy rodičovství se můžeme dívat i z hlediska naplňování psychických potřeb. Pokud se nám 
podaří objevit, co nám současná životní etapa nabízí a v čem je potřebné na sobě pracovat, využije-
me dobu intenzivní péče o rodinu nejen k prohloubení vztahů s nejbližšími a rozvoji našich dětí, ale 
i k vlastnímu růstu. 

Lidské potřeby se dělí dle amerického psychologa A. Maslowa do pěti skupin uspořádaných do vý-
vojového pořadí. Níže umístěné potřeby musí být dostatečně uspokojovány, aby se mohly uplatnit 
potřeby vyšší úrovně. Hierarchie postupuje takto: mezi základní potřeby patří fyziologické, dále po-
třeby jistoty a bezpečí, potřeba někam patřit a být milován. Jsou-li i tyto potřeby uspokojeny, vzroste 
zájem člověka na tom, aby měl pocit sebevědomí a sebeúcty, který úzce souvisí s ocenění druhými. 
Na vrcholu pyramidy stojí potřeby seberealizace. 

Psychické potřeby mohou být u každého rozvinuty jinak. Známý český psycholog profesor Z. Ma-
tějček upozorňuje na to, že některé potřeby člověka se narozením dítěte naplňují, ale současně jiné 
jsou omezovány.

„Děti rostou k dospělosti a rodiče 
s nimi zrají k životní moudrosti.“

opatření na podporu slučitelnosti 
rodiny a zaměstnání

anima Cz region3 
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PŘÍJMY:
Dary a příspěvky

Česká	biskupská	konference 712	042	Kč

Česká	biskupská	konference	–	úhrada	ztráty	r.	2009 87	958	Kč

Vlastní výkony

Tržby	z	prodeje	publikací	a	z	poskytnutí	služeb 183	182	Kč

Úroky	z	běžných	účtů,	kurzové	zisky 2	105	Kč

Přijaté dotace

Evropský	sociální	fond	–	Anima	CZ 200	064	Kč

Evropský	sociální	fond	–	Anima	PLUS 379	935	Kč

Evropský	sociální	fond	–	M_Anima 168	502	Kč

PŘÍJMY CELKEM: 1 645 830 Kč

VÝDAJE:
Osobní náklady

Mzdové	náklady	–	hrubé	mzdy	v	hlavním	pracovním	poměru 749	080	Kč

Mzdové	náklady	–	hrubé	mzdy	za	dohody	o	provedení	práce 67	850	Kč

Náklady	na	sociální	a	zdravotní	pojištění 257	111	Kč

Ostatní	sociální	náklady	(stravenky) 53	361	Kč

Materiál, energie, služby

Spotřeba	materiálu 95	998	Kč

Spotřeba	energie,	vody 37	417	Kč

Opravy	a	údržba 1	000	Kč

Nájem	kanceláře 64	524	Kč

Cestovné 102	022	Kč

Reprezentace 1	083	Kč

Telefon,	internet,	web,	poštovné 26	707	Kč

Tisk,	fotoslužby,	kopírování 13	698	Kč

Ubytování	a	stravování 13	869	Kč

Náklady	na	pořádání	akcí 42	261	Kč

Vedení	účetnictví 69	600	Kč

Ostatní	služby	(inzerce,	kurzy,	ověřování…) 12	632	Kč

Kurzy	hrazené	zaměstnavatelem 11	574	Kč

Pojištění	zaměstnanců	a	ostatní	pojištění	(podnik.	rizika) 5	837	Kč

Poskytnuté	příspěvky,	účastnické	poplatky,	vzdělávání 11	536	Kč

Bankovní	poplatky,	úroky 6	123	Kč

Jiné	ostatní	náklady	(kurzové	ztráty) 2	546	Kč

VÝDAJE CELKEM: 1 645 830 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 0 Kč
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Poděkování
Činnost Národního centra pro rodinu v roce 2010 finančně podpořily:

Česká	biskupská	konference
Evropský	sociální	fond

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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 adresa:  Národní centrum pro rodinu, Průchodní 377/2, 602 00 Brno
 tel.:  +420 542 214 865
 mobil:  +420 733 598 575
 fax/zázn.:  +420 542 214 865
 e-mail:  ncpr@volny.cz
 web:  www.rodiny.cz
 IČO:  653 49 296
 bank. ústav:  Československá obchodní banka, a. s.
 čísla účtů:  383 408 393/ 0300 měna CZK
  185 578 078 / 0300 měna EUR

Kontaktní  

údaje:


