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Zhodnocení Klíčových aktivit projektu
KA1 Rozvoj managementu, personální politiky a posílení řízení NNO
Cíle klíčové aktivity se podařilo úspěšně dosáhnout a klíčová aktivita proběhla podle popisu v žádosti
o podporu projektu. Realizace klíčové aktivity začala strategickými schůzkami se supervizorkou,
jejichž výstupem byl nově zpracovaný strategický plán, odpovídající závěrům SWOT analýzy postavení
vzhledem k členským centrům a cílovým skupinám. Dalším, významným a ne prvoplánově
zamýšleným výstupem byla změna názvu střešní organizace z Asociace center pro rodinu (zkráceně
ACER) na Rodinný svaz ČR. Tato změna lépe vystihuje poslání střešní organizace a odpovídá existující
situaci v dalších členských státech EU. Zkratka ACER se veřejnosti snadno zaměňovala za počítačovou
firmu téhož jména, která je daleko více zapsána v podvědomí lidí, Rodinný svaz pak lépe vyjadřuje
naše zaměření na rodiny v ČR a nikoli jen na rodiny, které navštěvují programy členských organizací.
V rámci supervizí se pak v posledním monitorovacím období podařilo nastartovat nové pojetí
organizace směrem k veřejnosti i odborné veřejnosti a toto pojetí se promítlo do nově vzniklých
materiálů – výstupů projektu. Celkově lze konstatovat, že klíčová aktivita byla úspěšně naplněna.

KA2 Vzdělávání vedoucích a řídících pracovníků – Fundraising,
vnitřní a vnější komunikace, správa dat
Cíle klíčové aktivity bylo dosaženo tím, že byly zvýšeny kompetence pracovníků žadatele i členských
organizací v následujících krocích:
Školení správa dat a školení správy dat s praktickým cvičením se setkalo s velkým zájmem. Obsahem
bylo uchopení práce s daty podle možností současné techniky. Výstupy ze školení jsou využívány jak
žadatelem pro koordinaci spolupráce členských center, tak v samotné cílové skupině členských
center.
Školení správa sociálních sítí bylo efektivně využito cílovou skupinou i žadatelem, protože správné
využití možností je klíčovým předpokladem pro samotnou práci organizace a naplňování účelu její
existence. Zásadně se změnil přístup k využívání sociálních sítí, zejména je více respektován nárok
průběžné prezentace činnosti organizace.
Školení fundraisingu naplnilo očekávání zúčastněných zejména v zaměření pozornosti na možné
sponzory a způsob komunikace s nimi. Důraz byl položen na konkrétní definování potřeb a hledání
možností jejich finančního zabezpečení.
Mediace – byly vyškoleny dvě mediátorky od Asociace moderátorů ČR, které se už zapojily do práce
s klienty.

KA3 Posílení PR a vnější komunikace
Cílů této klíčové aktivity bylo dosaženo tím, že byly významně zkvalitněny public relations organizace.
Výstupem byly nové webové stránky www.rodinnysvaz.cz. K tomuto kroku bylo nutno přistoupit,
protože stránky byly napadeny hackery a data byla nenávratně ztracena. Při tvorbě nových stránek
byly využity získané informace jak technického charakteru, tak byly zapracovány výstupy KA1 a nově
definované a upravené pojetí organizace, zapracované do nového webu organizace. Dalším výstupem
byl aktualizovaný účet na sociálních sítích.
Díky školení práce s novým redakčním systémem je možno snadněji než dosud průběžně aktualizovat
informace.
Školení PR a školení komunikace s médii navazovalo na nově definovaný strategický plán a jeho
výstupem byl nově vytvořený plán PR aktivit.
Medializace činnosti a mediální školení bylo potřebné pro účinné využití a realizaci vytvořeného
plánu PR aktivit a soustředilo se na stěžejní celorepublikového rázu s mnohaletou historií Týden pro
rodinu. Na aktivitě se podílely i PR odbornice na práci s médií, výstupem je přiložený Monitoring
mediálních výstupů.
Dále byl v rámci KA vytvořen elektronický katalog publikací, který bude dostupný na webových
stránkách a poslouží k dosažení multiplikačního efektu využití produktů z již realizovaných projektů
financovaných z ESF.

KA4 Metodická podpora členským organizacím
V rámci této klíčové aktivity bylo podle plánu zrealizováno celkem 6 setkání představitelů členských
center na jednom místě, se vzájemným předáváním zkušeností a vzděláváním na dané téma.
1) Dub nad Moravou 11. – 12. 10. 2016
Téma: rovné příležitosti a slučitelnost rodiny a zaměstnání, pracovněprávní problematika,
2) Praha, Salesiánské centrum mládeže 17. – 18. 1. 2017
Téma: Ekonomické vzdělávání, pojmy z mikro a makroekonomiky, ekonomika rodin,
podmínky trhu práce
3) Kostelní Vydří, 23. – 24. 5. 2017
Téma:- tvorba evropských projektů v oblasti sociální inkluze,
4) Setkání v Dubu nad Moravou -17. – 18. 10. 2017
Téma: Legislativní podmínky péče o děti účastníků během realizace programů pro CS
včetně pojištění
5) Praha, Klášter kapucínů, Loretánské náměstí, 16. – 17. 1. 2018 –

Téma: Přenos zahraničního know-how práce s rodinami, zkušenosti ze spolupráce se státní
správou a samosprávou.(Antoine Renard, FRA)
6) Kostelní Vydří, 22. – 23. 5. 2018
Téma: Ochrana osobních a citlivých údajů (GDPR),
Tyto setkání cílové skupiny se staly neocenitelným prostředí pro sdílení know-how pro práci s
cílovými skupinami: společná analýza, prezentace metodik, nasátí atmosféry, navazování kontaktů a
inspirací pro všechny.

KA5 Kulaté stoly o rodinné politice
V rámci aktivity byly za dobu trvání projektu uspořádány celkem 4 kulaté stoly o rodinné politice:
•

15. 5. 2017 Brno – ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno

•

14. 6. 2017 Ostrava - ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Ostrava

•

7. 2. 2018 Jihlava - ve spolupráci s Centrem pro rodinu Vysočina

•

13. 9. 2018 Kopřivnice - ve spolupráci s Centrem pro rodinu Kopřivnice

Cíle aktivity: navázat a rozvinout mezioborovou spolupráci a koordinaci v oblasti rovných příležitostí a
sociální inkluze s partnery z řad NNO, zástupci státní správy a samosprávy a síťování, bylo zcela
dosaženo. V každé lokalitě se sešli zmínění aktéři z oblasti NNO a státní správy. Místa konání kulatých
stolů byla vybírána s ohledem na potřebu podpořit komunální rodinnou politiku a využít znalosti
žadatele s danou problematikou. Komunální rodinná politika vždy sleduje posílení rovných příležitostí
a sociální inkluzi. Efektivita jednotlivých opatření rodinné politiky je závislá na existujícím propojení
místní poskytovatelů služeb a programů pro rodiny.

KA6 Rozvoj dobrovolnictví
V rámci této klíčové aktivity bylo uskutečněno celodenní školení na téma dobrovolnictví. Toto téma je
potřebné pro většinu členských organizací, které potřebují k zajištění svých aktivit spolupracovat
s dobrovolníky v nejrůznějších formách. Vyústěním toho školení, kde v závěru proběhla velká diskuze
s přednášejícím, bylo zpracování metodiky pro dobrovolnictví v členských organizacích. Aby byla
metodika skutečně ušitá „na míru“ našim členským organizacím –vytvořili jsme spolu s lektorem
elektronický dotazník, který posbíral informace pro konktrétní zpracování. Školení bylo velice
podnětné a metodika byla uvítána. Tato klíčová aktivita byla úspěšně naplněna.

KA7 Řízení projektu
Po celou dobu trvání projektu žadatel monitoroval plnění projektu z hlediska plnění klíčových
aktivit dle harmonogramu, čerpání rozpočtu, Po plnění jednotlivých aktivit jsme prováděli
evaluace. Pravidelně se setkával na poradách. Po celou dobu projektu jsme komunikovali
s našimi členy (cílovou skupinou) na metodických setkáních jsme je pravidelně informovali,
monitorovali jestli jsou cíle projektu v souladu s jejich potřebami.

Výstupy:
Za dobu projektu bylo vytvořeno celkm šest produktů







Strategický plán rozvoje organizace
Informační materiál o cílech střešní organizace, programech členských organizací a
přínosech členství a o identitě střešní organizace (v elektronické i tištěné formě)
elektronický katalog publikací
Zprávy o průběhu kulatých stolů
Metodika pro práci s dobrovolníky
Závěrečná evaluační zpráva

Podpořené osoby:
Dle plánu bylo podpořeno celkem 20 osob, které získaly větší než bagatelní podporu

