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1. Charakteristika naší obecně prospěšné společnosti 

 

Obecně prospěšná společnost ŽÍT SPOLU o.p.s. vznikla na podzim roku 2011. Naším cílem 

je zabývat se problémy současných rodin v širokém slova smyslu. Chceme svou činností 

podpořit mezigenerační soužití, rovné příležitosti žen a mužů, dále chceme podpořit rodiny 

v jejich každodenním životě formou nízkoprahových služeb pro rodinu. Chceme přispět k 

rozvoji služeb péče o děti s cílem sladit pracovní a soukromý život jejich rodičů. Chceme 

pomáhat společnostem uvažujících o založení firemní mini školky, dětské skupiny s jejím 

založením a s orientací v této problematice. Podporujeme vznik a osvětu v oblasti dětských 

skupin jako možné alternativy v péči o děti předškolního věku a současně podporujeme 

vzdělávání matek na mateřské či rodičovské dovolené (MD/RD) jako funkční nástroj pro 

hladký návrat do zaměstnání. Snažíme se sami vytvářet zkrácené pracovní úvazky pro ženy 

vracející se po MD/RD jako příklad dobré praxe. 

 

 

2. Druhy poskytovaných služeb 

 

 podpora rodiny v širším slova smyslu 

  podpora a propagace rovných příležitostí pro ženy a muže 

  aktivní podpora mezigeneračního soužití 

  vzdělávání, přednášková činnost, pořádání kurzů podporujících rodiny v širším slova 

smyslu v oblasti firemních školek 

  provozování rodinného centra 

 péče o děti předškolního věku (provozování mini školky, provozování firemní školky) 

 organizování volnočasových aktivit pro prarodiče, děti a mládež 

 provozování webových stránek podporujících rodinu v širším slova smyslu 

 propagace rodiny v širším slova smyslu 

 

 

3. Doplňkové činnosti 

 

 Zprostředkování obchodu a služeb 

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

 

 

4. Naše činnost 

 

V roce 2015 jsme navázali na mnohé aktivity předchozích let, jiné aktivity jsme opustili a 

pustili se do nových cest a obzorů. 
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ŽÍT SPOLU o.p.s. jako provozovatel RC U motýlků se zaměřil v roce 2015 na tyto aktivity: 

 

1/ Dětská skupina (DS) jako nástroj slaďování rodinného a pracovního života byla v tomto 

roce jednou z hlavních aktivit celé neziskové organizace. V průběhu prvního pololetí roku 

2015 došlo k dalším úpravám a rekonstrukcím v prostorech rodinného centra. Dále se 

připravovaly všechny nezbytné dokumenty pro zápis DS na MPSV. Tzv. miniškolka se 

transformovala na dětskou skupinu dle pravidel MPSV a byla zapsána do registru k 13. 7. 

2015. DS byla zapsána jako veřejná DS pro maximálně 12 dětí ve věku zpravidla 2 – 6 let 

s celodenní provozem (pondělí – pátek, 8:00 – 15:00 hod.). 

Provoz DS v období letních prázdnin byl omezen a doplněn příměstskými tábory. 

V průběhu roku se obměnil nejen tým zaměstnanců, ale také skupina dětí.  

Všechny zaměstnankyně patřily v roce do 2015 mezi ohrožené sociální skupiny (ženy 

vracející se po MD/RD do zaměstnání, dlouhodobě nezaměstnané, samoživitelky, cizinky 

apod.) 

Za rok 2015 sdílelo místo v DS přes 30 dětí. Za celé období, kdy jsme poskytovali hlídání dětí 

v rodinném centru, prošlo naší péčí téměř 150 dětí. 

Aktivity v DS se realizovaly v souladu s Plánem výchovy a péče a Provozním řádem DS.  

2/ Kurzy a pravidelné volnočasové aktivity pro rodiče a děti, samotné děti i samotné rodiče. 

Kurzy jsou realizovány v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách, jednak v naší 

kompetenci (cvičení rodičů a dětí, rytmika pro předškolní děti, power jóga pro dospělé, 

angličtina pro děti i dospělé, tvořivé divadélko, jóga pro děti a náctileté) nebo formou 

dodávky služeb (Yamaha kurzy, balet, Malý muzikant, Ostrov objevů). Stále dochází 

k rozšiřování nabídky kurzů i našich klientů. V průměru do kurzů docházelo 120 našich 

účastníků za týden a 50 účastníků do kurzů dodavatelů.  

Kurzy probíhají vždy ve dvou pololetních cyklech formou kurzů. 

Kromě prostor rodinného centra jsme si také pronajímali místní sokolovnu. 

3/ Jednorázové aktivity pro rodiny. Cílem bylo zapojení vícegenerační rodiny, vytvoření 

aktivit i pro sociálně slabší skupiny obyvatel. Tyto akce jsme realizovali v průběhu celého 

roku. Vyberou si jak ti, co nemají rádi masové akce, ale i ti kterým větší počet lidí nevadí.  

Jednalo se o akce: Jarní a podzimní burza, Vánoční jarmark s rozsvěcením stromečku před 

Radnicí MČ, Andersenova noc, Pohádkový les, Svatomartinský průvod, přednáška První 

pomoci dětem, Zdobení perníčků před Vánoci, Návštěva kunratického kostela, Focení rodin, 

Keramická dílna, Beseda s pediatričkou. 

Jednorázové akce se postupně stabilizují oproti předchozím rokům. Stabilizuje se i jejich 

návštěvnost, která má mírný nárůst. Jednorázové akce jsou zpravidla pro veřejnost ZDARMA 

nebo za drobný příspěvek na materiál. 

4/ Volná herna pro rodiče a děti jako prostor pro smysluplné trávení volného času, 

potkávání a výměny rodičovských zkušeností. Prostor herny je místo založené na 

dobrovolnících a je zdarma pro všechny věkové i sociální skupiny. Jako v předcházejících 

letech jsou s úspěchem realizovány pravidelné výtvarné a divadelní dílny jako součást 

programu herny. Tyto výtvarné dílny vedou samy maminky a jsou zdarma. Návštěvnost herny 

byla v roce 2015 markantně vyšší (798 návštěv) než v roce 2014 (556 návštěv). Zvýšilo se 

nasazení, zapojení i aktivita dobrovolníků! Za to jsme velice rádi a cítíme velký potenciál 

komunitního rodinného života v Kunraticích a okolí. 
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5/ Aktivity o letních prázdninách – jednalo se o dětskou skupinu, příměstské tábory a 

pobytový tábor.  

Příměstské tábory pro děti se konaly ve 3 turnusech, vždy po týdnu, 2 týdenní turnusy 

probíhala i dětská skupina. Ve spolupráci s Yamaha kurzy se realizoval i jeden týden pro 

rodiče a děti v dopoledních hodinách. Ve spolupráci s DHS Čmelda proběhl týdenní 

příměstský muzikálový tábor. 12 denní pobytový tábor byl organizován ve spolupráci 

s neziskovou organizací Žít spolu-Vrané, z.ú. a probíhal ve sportpatku Kocanda v Želivě na 

Vysočině. 

 

6/ Dětské mobilní koutky pro rodiče a děti na různých společensko-kulturních akcích nejen 

v Kunraticích. Zaměřili jsme se hlavně na komunitní spolupráci v rámci kunratických 

organizací (Divadlo v parku).  

Mobiliář jsme zapůjčili i na svatbu či rodinnou oslavu. 

 

ŽÍT SPOLU o.p.s. v rámci svých aktivit se chová ekologicky. Třídíme odpad, podporujeme 

projekty jako např. Má to smysl – sběr prázdných tonerů a kazet z tiskáren. 

 

5. Granty a dotace  

Pro rok 2015 jsme žádali o podporu na MHMP na dva projekty.  

Neúspěšní jsme byli s žádostí na podporu dětské skupiny, respektive miniškolky.  

Úspěšní jsme byli s žádostí s názvem Rodinné centrum U motýlků a rodina. V rámci projektu 

byly podpořeny hlavně akce pro veřejnost a volná herna. Celková výše dotace byla 150 000,- 

Kč. 

Podpora naší činnosti nám také byla vyjádřena ze strany MČ Praha 4 – Kunratice. Akce pro 

rodiny byly podpořeny ve výši 20 000,- Kč. 
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6. Spolupráce s dalšími organizacemi 

Součástí naší práce je i síťování a spolupráce s dalšími neziskovými organizace, ale i 

ziskovým sektorem, který pořádá akce pro rodiny. Navazování a udržování komunitního 

života považujeme za důležitý aspekt naší práce. 

Divadlo v parku – Jan Andelt 

Květinka – spolupráce na jednorázových akcích, dekorace RC 

Má to smysl – spolupráce na třídění odpadu 

Městská část Praha 4 Kunratice – spolupráce na projektu Rodinné centrum v Praze 4 

Kunraticích, nefinanční podpora provozu RC, finanční podpora akcí 

Skauti Kunratice – spolupráce na jednorázových akcích  

SOS dekorace – spolupráce na jednorázových akcích 

Unie center pro rodinu a komunitu   

Wesco – vybavení RC a dětských koutků 

YamahaClass  -  pořádání hudebních kroužků v RC pro děti již od 4 měsíců                                                                                                                     

Základní škola Kunratice - spolupráce na jednorázových akcích 

MŠ Dům pro motýlky o.p.s. – spolupráce na dětských koutcích 

Novida o.p.s. – konzultace, spolupráce  

Rozvoj Zeleného údolí o.s. – spolupráce na Mikulášské besídce 

T-MOBILE – spolupráce v rámci dne dobrovolníků – p. Radim Kraus a jeho kolegové 

zvelebovali zahradu u rodinného centra 

 

7. Spolupracovníci 

Mgr. Jana Neumanová ředitelka o.p.s., práce na tvorbě a zpracování projektů a    

                                               projektových žádostí, poskytování konzultací, dobrovolník 

Iva Vosátková   chůva v DS, lektor kroužků, dobrovolník 

Dita Lodinová   chůva v DS, dobrovolník 

Klára Tomková  zakladatelka, dobrovolník, práce na tvorbě a zpracování projektů  

                                               a projektových žádostí, poskytování konzultací, práce v RC 

Bc. Iva Pirníková  marketing, PR, organizace jednorázových akcí 

Željka Ljuboja  provozní RC, organizace kroužků 

Mgr. Iva Peštová  lektor AJ 

Jana Rožnovská  úklid, dobrovolník 

Veronika Vrbenská  pomocný pedagog 

Julie Medová   pomocný pedagog 

Zdenka Lachmanová  dobrovolník 

Jana Maršálková  dobrovolník 

Lenka Konhefrová  dobrovolník 

Michaela Vrátná  dobrovolník 
 Tatjana Oros                   dobrovolník 

Jana Pětníková   účetní 

Další dobrovolníci 
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8.  Výsledky hospodaření 

 

Hospodářský výsledek za rok 2015 činí:  11 145,- Kč.  

Granty 2015 byly řádně vypořádány.  

Naše nezisková organizace nemá žádné nedoplatky na finančním úřadu, sociálním ani 

zdravotním pojištění. Všechny finanční závazky byly za rok 2015 řádně splněny. 

 

9. Závěr  

 

Celý rok 2015 považujeme za velice úspěšný, plynule navazující na úspěchy roku 

předcházejícího. Aktivity zaměřené na širokou rodinu se zdárně rozvinuly a věříme, že se 

veřejnosti líbily. Financování chodu neziskové organizace bylo podpořeno dotací z MHMP a 

MČ, za což jsme velice rádi.  

Hlavním cílem pro rok 2016 bude zajistit udržitelnost neziskové organizace i bez grantu ESF, 

který skončil v prosinci 2014. Důležitá také bude personální stabilita a spolupráce celého 

týmu tak, abychom se mohli jako celek posunout dále. 

 

10. Fotodokumentace 

    

Návštěva hasičské zbrojnice březen 2015                                                                             Vítání jara březen 2015 

 

                 

Noc s Andersenem                                                                                                           Pohádkový les duben 2015 
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Jahodobraní červen 2015                                                                                                    Dětská skupina léto 2015 

 

                         

Tábor Želiv léto 2015                                                                                      Svatomartinský průvod listopad  2015                                   

 

 

 


