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Úvod
Národní centrum pro rodinu (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.
Svoje poslání vidí v činnosti, která podporuje oceňování rodiny jakožto jedinečného prostředí, v němž vznikají a rozvíjejí se hodnoty nezbytné pro prosperitu
společnosti.

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 www.rodiny.cz, zejména
nabídky:
– vlastních vzdělávacích materiálů,
– sborníků a jednotlivých přednášek z uskutečněných aktivit,
– souvisejících programů

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
s diecézními centry pro rodinu
a občanskými sdruženími 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

Podrobnější popis aktivit
1. Vzdělávací aktivity NCR v roce 2014 směřovaly
k podpoře informované diskuse nad aktuálními
otázkami k tématu:
•
•
•
•
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práce se snoubenci,
rodinná politika na národní i mezinárodní úrovni,
opatření slučitelnosti rodiny a zaměstnání a
výchova ke vztahům.

Konference, semináře

29. 3. 2014 se v Brně uskutečnil seminář pro lektory příprav na manželství a práce
s manželi z celé České republiky. Jeho cílem bylo ocenit práci lektorů a věnovat pozornost aktuálním trendům.
19. května 2014 se v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR uskutečnila již XIII.
mezinárodní konference o rodinné politice. Téma konference bylo zaměřeno na 20.
výročí Mezinárodního roku rodiny, k jehož slavení vyzvalo OSN členské státy. Program sledoval záměr OSN věnovat pozornost mezigenerační solidaritě, slučitelnosti
rodiny a zaměstnání, ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Konferenci zahájila
ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová a dr. Werner Böhler ze spolupořádající Nadace Konrada Adenauera. Vystoupení přednášejících se zaměřovalo
na problematiku péče v rodině a na státní rodinnou politiku, která hledá řešení, jak
péči umožnit a případně ocenit. K politice Evropské unie ovlivňující postavení rodiny se vyjádřila poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Anna Záborská a bývalý
státní tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling. Opatřením rodinné politiky
na podporu péče v Německu věnoval pozornost ve svém příspěvku Theo Heeck
z Katolického rodinného svazu.

13. 3. 2014 se v rámci projektu Z_ANIMA uskutečnil druhý projektový workshop.
Cílem workshopu byla prezentace zkušeností s opatřeními ulehčujícími harmonizaci
profesního a rodinného života. Závěrečná konference projektu se uskutečnila 20. 10.
2014 v Brně v hotelu Avanti. Byla určena nejen zaměstnavatelům, ale i specifickým
skupinám na trhu práce – rodičům malých dětí a ženám 50+, s cílem podpořit vzájemný dialog.
NCR se podílelo na pořádání konferencí s akreditací MŠMT pro pedagogy, výchovné pracovníky, odbornou veřejnost a rodiče společně s Centrem pro rodinu a sociální
péči Ostrava a příslušnými krajskými úřady v Praze (10. 11.), Jihlavě (24. 4.), Brně (6. 2.)
a Hradci Králové (9. 1.). Na konferencích byly prezentovány aktuální odborné poznatky k tématům, jež ukládá RVP jako prevenci rizikového chování a výchovu zdravých
postojů v otázkách sexuality.
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Výstava Obrazy rodičovství

Ve spolupráci s ostravským Centrem pro rodinu a sociální péči z.s. a za finanční podpory ČBK byla vytvořena interaktivní výstava, jejímž cílem je nabídnout prostor pro
zamyšlení nad významem rodičovství z perspektivy dítěte a samotného rodiče. Vernisáž výstavy se konala v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě 4. července 2014.

NCR jako člen Asociace center pro rodinu vytvořilo ve spolupráci s ostravským Centrem pro rodinu a sociální péči výstavu u příležitosti oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. Vernisáž výstavy se konala v Senátu Parlamentu ČR za účasti
náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a zástupkyně senátního Výboru pro
zdravotnictví a sociální politiku. Výstava byla po celý rok využívána na dalších místech v ČR.

NCR se věnovalo volbám do Evropského parlamentu:

• během diskusního večera v Brandýse nad Labem s kandidáty TOP 09;
• v přehledu o trendech práce EP, které ovlivňují rodinné politiky národních států;
• účastí na kampani Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE) před
volbami do EP.

Realizace projektu Z_ANIMA:
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Slučitelnost rodiny a zaměstnání, věková diverzita profesních týmů a různé formy
motivace zaměstnanců a kvalita komunikace mezi nimi a managementem firmy –
to byla nosná témata projektu Z_ANIMA, do něhož se zapojilo 111 firem a dalších
zaměstnavatelů (úřadů či neziskových organizací).
Projekt „Z_ANIMA – Motivace aktérů trhu práce k harmonizaci vzájemných potřeb
při respektování principu rovných příležitostí žen a mužů“ přímo odkazoval na skutečnost, že základním předpokladem ekonomického úspěchu a zároveň udržitelného
rozvoje je optimální využití potenciálu zaměstnanců, které předpokládá také dobrou
znalost jejich potřeb vyplývajících z aktuální životní fáze.

Klíčovou náplní projektu byly individuální konzultace s představiteli managementu
firem (obvykle personální vedoucí). Lektoři projektu analyzovali během individuálních konzultací úroveň opatření, která firma uplatňuje v oblasti harmonizace rodiny
a zaměstnání, a konzultovali další možnosti rozvoje těchto opatření, která se velmi
výrazně promítají do firemní kultury.
Projekt dále umožňoval vzdělávání pracovníků na rodičovské dovolené a setkání,
jejichž cílem bylo podpořit věkovou diverzitu pracovních týmů a poukázat na její
přínosy. Žadatelem projektu bylo Národní centrum pro rodinu, partnery projektu byla společnost Altego s.r.o. a Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hlavní témata projektu byla zpracována také formou vzdělávacích letáků, které
lze stáhnout z webových stránek projektu http://www.rodiny.cz/projekty/zanima.
Letáky reagují na dialog se zaměstnavateli v následujících oblastech:
První kontakt se zaměstnavatelem: proč hovořit o prorodinných opatřeních?
První kontakt se zaměstnavatelem: jak rozptýlit jeho obavy?
Aktuální téma – distanční formy práce neboli teleworking/homeworking/práce online/cloud.
Opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání nejsou určena pouze rodinám
s malými dětmi.
Zaměstnanecké benefity a jejich význam.
Zahraniční příklady dobré praxe pro lepší harmonizaci rodinného a profesního života.
Příklady dobré praxe potvrzují: stačí, pokud se firemní kultura zaměřuje na udržitelnou
prosperitu a ne jen na okamžitý efekt.
Příklady dobré praxe nabízí film, který byl vytvořen v rámci projektu, s názvem „Z práce
do práce“. Ke stažení na http://youtu.be/Lfelg21swd8.

V deníku Rovnost vyšly tyto články:
• Častá váhání zaměstnavatelů nad prorodinnými opatřeními a jak rozptýlit jejich
pochybnosti.
• Firemní školky – cesta k řešení nedostatku nabídek péče o děti?
• Co může stát udělat pro lepší slučitelnost rodiny a zaměstnání?
Rekapitulací témat prolínajících se všemi aktivitami projektu se stala brožura „Harmonizace rodiny a zaměstnání jako součást společenské odpovědnosti“, která zasazuje
témata projektu do širších souvislostí a současně vyzývá k zamyšlení ty zaměstnavatele, kteří stále pochybují o smyslu podobných opatření.
Plné znění článků i brožura jsou k dispozici na projektových stránkách v rámci
webu NCR. Projekt byl ukončen k 30. 11. 2014.

Realizace projektu S_ANIMA:

NCR pokračovalo v 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,
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které po propuštění mají zájem o další doprovázení. Ve věznici byly realizovány čtyři
běhy motivačního kurzu, 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.

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 CENTRY PRO RODINU, která jsou členy Asociace center pro rodinu (ACER). Důležitým prostředkem pro prohlubování spolupráce jsou pravidelná setkání, která se
uskutečňují třikrát do roka. NCR navrhuje program setkávání a aktivně se podílí na
jeho průběhu.
Na programu setkání byla následující témata:
• pravidelná účast v Národním týdnu manželství,
• výběr motta a programů v rámci Týdne pro rodinu,
• 20. výročí Mezinárodního roku rodiny,
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• volby do Evropského parlamentu,
• mimořádná synoda o rodině,
• Národní pouť rodin.

Vienna NGO Committee on the Family

NCR se pravidelně účastnilo jednání vídeňské komise pro rodinu Vienna NGO Committee on the Family,
která vznikla v r. 1985 jako součást OSN a sdružuje 67
organizací z celého světa za účelem výměny informací
o situaci rodiny v dnešním světě.

FAFCE

NCR se podílelo na práci Federace katolických rodinných svazů
v Evropě. Pozornost byla věnována zejména kandidátům do EP
a jejich postojům dotýkajícím se života rodiny.

3. Sledování postavení rodiny
ve společnosti
–
–
–
–

Pozornost se soustřeďovala na následující témata:
hlasování Evropského parlamentu o zprávách Estrela, Lunacek,
návrh zákona o legalizaci prostituce,
novela zákona o registrovaném partnerství,
výhledy státní rodinné politiky s ohledem na Programové prohlášení vlády a Koaliční
smlouvu.
NCR spolupracovalo s Ministerstvem práce a sociálních věcí na
hodnocení obcí a souvisejících aktivitách v rámci soutěže Obec
přátelská rodině.

Jako přidružený člen Odborné komise pro důchodovou reformu se účastnilo práce
v týmu pro narovnání transferů mezi rodinou a společností.
Ředitelka NCR byla členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva.
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Finanční zpráva za rok 2014
Dary a příspěvky
Česká biskupská konference, ost. dary

1 295 000 Kč

výnosy:

Vlastní výkony
Tržby z prodeje publikací a z poskytnutí služeb
Úroky z běžných účtů, kurzové zisky

137 442 Kč
1 223 Kč

Přijaté dotace
Evropský sociální fond – S_Anima

661 243 Kč

Evropský sociální fond – Z_Anima (hrazeny náklady partnerů)

2 055 095 Kč

VÝNOSY CELKEM:

4 150 003 Kč

Osobní náklady
Mzdové náklady – hrubé mzdy v hlavním pracovním poměru

1 296 825 Kč

Mzdové náklady – hrubé mzdy za dohody o pracovní činnosti

557 891 Kč

Mzdové náklady – hrubé mzdy za dohody o provedení práce

264 079 Kč

Náklady na sociální a zdravotní pojištění

643 460 Kč

Materiál, energie, služby
Spotřeba materiálu

24 909 Kč

Spotřeba energie

28 039 Kč

výnosy:

Reprezentace

637 Kč

Nájemné

92 410 Kč

Cestovné

93 383 Kč

Telefon, internet, web, poštovné

20 252 Kč

Tisk, fotoslužby, kopírování
Náklady partnerů

29 571 Kč
744 896 Kč

Náklady na pořádání přednášek, kurzů

47 725 Kč

Vedení účetnictví

59 895 Kč

Stravenky
Ostatní služby (tlumočení, překlady, reprezentace …)

44 492 Kč
160 038 Kč

Kurzy hrazené zaměstnavatelem

22 769 Kč

Pojištění zaměstnanců a ostatní pojištění (podnik. rizika)

10 815 Kč

Členské příspěvky

10 184 Kč

Bankovní poplatky, správní poplatky
Jiné ostatní náklady (kurzové ztráty, úroky)
Náklady celkem:
Hospodářský výsledek:

6 299 Kč
999 Kč
4 159 568 Kč
-9 565 Kč

Poděkování
Činnost Národního centra pro rodinu v roce 2014 finančně podpořili:
Česká biskupská konference
Evropský sociální fond
Ing. Radek Charvát

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
Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
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 litoměřické
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

