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1/ Úvodní slovo
Vážení přátelé, náš spolek byl založen 17.9 .2014 a proto Vám předkládáme první
výroční zprávu zapsaného spolku Pro rodinu cz. Vedle základních informací o vzniku,
organizaci, aktivitách a hospodaření spolku zde naleznete také plán práce na rok 2015-2016.
2/ Základní informace
Zapsaný spolek Pro rodinu cz, (dále jen Spolek) byl založen v září roku 2014 jako dobrovolná, nestátní
a nepolitická organizace sdružující lidi, jejichž cílem je pomoc a poradenství rodině v krizi, sanace
rodinného prostředí, budování multikulturní společnosti a inkluzi sociálně vyloučených skupin se
zaměřením na rodinu, usilujících o humanizaci a demokratizaci společenského života.
Vzniku Spolku předcházela aktivní činnost budoucích členů, kdy se ve spolupráci se slovenskou
organizací Pre rodinu o.z., podíleli na přípravě akcí a školení, určených pro náhradní rodiny a děti
v těchto rodinách.
Spolek působí na celém území České republiky.
IČO: 033 43 197 , registrace 17.9.2014, spis.zn. L 13720
adresa: U Lesa 869/34b, Karviná- Ráj, 734 01
předseda: Barbora Kiczmerová
bankovní spojení: 3703284349/0800
e-mail: prorodinu.cz@gmail.com, webové stránky: www.prorodinucz.cz

3/ Organizace Spolku
Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové. V současné době
má Spolek celkem 4 členy. Řádná valná hromada je svolávána jednou ročně.
Statutárním orgánem je předseda Barbora Kiczmerová.
4/ Vymezení činnosti
Činnost Spolku je vymezena stanovami. Posláním a cílem spolku je všestranné podporování rodiny,
pomoc a poradenství rodině v krizi, sanace rodinného prostředí. Dále je cílem začleňování sociálně
vyloučených skupin do společnosti, posilování ekonomické samostatnosti a pomoc při uplatňování
jejich práv, ovlivňování veřejného mínění ve prospěch vytváření svobodného a demokratického rozvoje
občanské společnosti. Hlavními prostředky spolku k naplnění tohoto cíle jsou:
 spolupráce se státními i nestátními orgány a mezinárodními institucemi, které vyvíjejí činnost ve
sféře zájmů spolku,
 podílení se na tvorbě lokální, regionální, národní a mezinárodní politiky,
 organizace a realizace vzdělávacích a veřejných aktivit (přednášky, školení, konference,
workshopy,.../
 další služby v oblati vzdělávání, výchovy a rozvoje tělesné kultury,
 poskytování konzultačních, poradenských, metodických a informačních služeb,
 realizace propagačních aktivit souvísejících s předmětem činnosti spolku,
 vytváření prostorů a podmínek pro realizaci programů, projektů a akcí souvisejicích s uvedenými cíly,
 spolupráce s médii,
 mobilizace a iniciování zakládání dalších mimovládních organizací,
 budování sítě organizací s podobnými cíly,
 budování kapacit ve smyslu uvedených cílů,

 vytváření lokálních struktur ve smyslu těchto stanov,
 vydavatelská a publikační činnost,
 výzkumné aktivity, analýzy a monitorování,
 organizace osvětových, kulturních, sportovních aktivit a kampaní,
 zachování a podpora kulturního dědictví,

5/ Činnost a aktivity Spolku za období 9/2014 – 8/2015
 17.9. 2014
– aktivní účast na mezinárodní konferenci s názvem „Pěstounství nejen jako profese
aneb novela v praxi“ – Brno
 3. - 5.10. 2014 - víkendový pobyt pro náhradní rodiny se zaměřením na děti
v pubertálním
věku - Polanka – téma: Identita přijatého dítěte – ve spolupráci se slov. org. Pre rodinu o.z. - zúčastnilo
se 18 dospělých, 26 dětí, 8 členů týmu
 5. – 7.12. 2014 - víkendový pobyt pro náhradní rodiny -Trojanovice – téma: Komunikace v rodině
- spolupráce se slov. org. Pre rodinu o.z. - zúčastnilo se 16 dospělých, 10 dětí, 6 členů týmu
 10. – 12.4. 2015 - lektorování víkendového vzdělávacího pobytu pro pěstouny – Ostravice – na
základě objednávky CSS Ostrava
 1. - 3.5. 2015
- lektorování víkendového vzdělávacího pobytu pro náhradní rodiny – Poniklá na základě objednávky rodinného centra Routa Čelákovice
 8. - 10.5. 2015
- víkendový vzdělávací pobyt pro PPPD – Tři Studně – téma: Psychohygiena
v PPPD - zúčastnilo se 19 dopělých, 7 dětí, 7 členů týmu
 12. – 14.6. 2015 - víkendový vzdělávací pobyt pro PPPD - Tři Studně – téma: Psychohygiena
v PPPD – opakováno pro velký zájem - zúčastnilo se 20 dospělých, 13 dětí, 7 členů týmu
 26.6.- 4.7. 2015 - letní relaxační pobyt pro náhradní rodiny – Bibione - spolupráce se slov. org. Pre
rodinu o.z. - zúčastnilo se 18 dospělých, 16 dětí, 8 členů týmu
 9. – 13.8. 2015 - letní dívčí tábor, zaměřen na dívky v náhradních rodinách – Senec - spolupráce
se slov. org. Pre rodinu o.z. - zúčastnilo se 8 dívek, 4 členky týmu
 poradenství a individuální supervize dle potřeby klienta
6/ Finanční zpráva

Finanční zpráva spolku Pro rodinu cz, z.s
za období 9/2014 - 08/2015
Název položky
příjmy
výdaje
Členské příspěvky
Dotace z evropských fondů
Příjmy za provedené služby

2979,- Kč
nebyly vyžádany
157300,- Kč

Mzdové náklady a služby
Celkem

152960,- Kč
160279,- Kč

152960,- Kč

7/ Plán činnosti na období 9/ 2015 – 8/2016
 23.10. - 25.10. 2015 - supervizní víkendový pobyt pro pěstouny na přechodnou dobu - Deštné v
Orlických horách
 6. – 8.11. 2015
- víkendový vzdělávací pobyt pro PPPD – Český Brod - téma: Podpora osobního
růstu pěstouna
 20. – 22.11. 2015
- vzdělávací pobyt pro pěstouny – Račín – téma: Starší dítě PPPD
 22. – 24.11. 2015
- vzdělávací pobyt pro pěstouny – Račín – téma: Starší dítě v PPPD
 4. – 6.12. 2015
- relaxačně–vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny – Praha – téma: Jak se doma
nezbláznit
 v roce 2016 pokračovat ve vzdělávání náhradních rodin,
 připravit víkendová setkání náhradních rodin se zaměřením na děti v pubertálním věku,
 nadále se věnovat poradenství a supervizi dle potřeby klienta,
 založit Klub PPPD v Karviné

V Karviné dne 12.9.2015
Za výbor Spolku: Zdeňka Beková

Schválila: Barbora Kiczmerová

