VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
RODINNÝ SVAZ ČR

Poslání:
Rodinný svaz ČR má za cíl přispívat k prorodinnému klimatu ve společnosti a
svými aktivitami podporovat kvalitu vztahů v rodině.
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Zaměření činnosti:
 prosazovat a propagovat pozitivní hodnoty rodiny
 koordinovat činnost jednotlivých členů
 vytvářet prorodinné klima ve společnosti
 být partnerem státním orgánům pro jednání v otázkách rodinné politiky
 podporovat programy pro děti, mládež, rodiny, manžele, neúplné a doplněné
rodiny, seniory
 zajišťovat informační službu svým členům
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:
realizace projektů podporujících výše uvedený účel.
Základní údaje:
Rodinný svaz ČR
Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 265 36 234,
DIČ: CZ 265 36 234
Bankovní spojení: č. ú. 173 192 805 / 0300
tel.: 542 214 865
e-mail: info@rodinnysvaz.cz
web: www.rodinnysvaz.cz

Právní forma:
Registrace:

zapsaný spolek
Ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 8666
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Statutární zástupci:
Jan Zajíček, předseda organizace
Mgr. Josef Záboj, místopředseda organizace
PhDr. Ing. Marie Oujezdská, místopředsedkyně organizace
Kontrolní komise:

Mgr. Petra Michalová
Ing. Stanislav Dostál
Ing. Slávka Dokulilová
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Členské organizace sdružené v Rodinném svazu ČR v roce 2018
Členové jsou samostatné právnické osoby s vlastní právní subjektivitou a hospodařením.


Centrum pro rodinu a sociální péči Brno



Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava, z.s.



Centrum pro rodinný život Olomouc, z.s.



Rodinné centrum Praha, z.s.



Centrum pro manželství a rodinu Praha, z.s.



Krušnohorské centrum pro rodinu Most, z.s.



Centrum pro rodinu Krupka, z.s.



Centrum pro rodinu a sociální péči, Hodonín z.s.



Centrum pro rodinu Zlín, z.s.



Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.



Centrum pro rodinu Šumperk, z.s.



Centrum pro náhradní rodinnou péči Terezín, o.p.s.



YMCA Setkání, z.s.



Centrum pro rodinu Ráj, z.s, Pavlovice u Přerova



Centrum pro rodinu Hradec Králové, z.s.



Centrum pro rodinu Vyškov, z.s.



Centrum pro rodinu Uherský Brod, z.s.



Centrum pro rodinu Vizovice, z.s.



Centrum pro rodinu "Spolu", Vsetín



Centrum pro rodinu Prostějov, z.s.



Centrum pro rodinu Strážnice, z.s.



Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou, z.s.



Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh z.s.



Centrum pro rodinu Jitřenka z.s.



Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí



Spokojený senior – KLAS z.s.



Občanské sdružení Rodina v akci, z.s., Zábřeh
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Akce, na kterých se podílel Rodinný svaz ČR, prostřednictvím členských center
v roce 2018

Národní týden manželství 12. 2. – 18.2 2018
Rodinný svaz ČR se zúčastnil slavnostního zahájení dvanáctého ročníku Národního
týdne manželství, tentokrát s mottem „Manželství bez mýtů“ a pokusil se vyvrátit nebo
potvrdit nejčastější mýty o manželství. Členská centra Rodinného svazu ČR poskytla
veřejnosti řadu akcí, zejména přednášky, semináře, besedy, manželské večery.
10. Nejrozšířenějších mýtů o manželství:
1. Ten, koho si vezmu, se ke mně musí perfektně hodit.
Všichni máme své chyby a nedokonalosti, které musíme překonávat, tolerovat nebo
odpouštět. Rozdílné představy a nedokonalosti neznamenají, že nemůžeme mít skvělé
manželství. Romantický ideál pana dokonalého a paní bezchybné je mýtus.
2. Šťastné páry se nehádají.
Každý z nás vstupuje do manželství s různými potřebami a představami, které se
formovaly v celé naší osobní historii. To může vést k názorovým výměnám. Umět se
konstruktivně pohádat, tak aby došlo k pročištění vzduchu, upevnění hranic, bez
vzájemných útoků, je velké umění.
3. Děti vyřeší naše problémy ve vztahu.
Narození dětí může do vztahu vnést mnohem větší hloubku, intimitu a zcela nový
rozměr. Ale může být také zkouškou naší výdrže, tolerance a často také fyzických a
psychických sil. Děti samozřejmě přinášejí větší nároky i stres, ale jsou také obohacením
vztahu. Manželství s dětmi mají obecně menší rozvodovost.
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4. Ten, kdo mě opravdu miluje, by měl vědět, co říct nebo udělat, abych se cítil
šťastný.
Zázračný partner, který dokáže číst myšlenky, je sci-fi. Důležité je, umět o svých
potřebách mluvit. Komunikace je zvlášť klíčová tam, kde procházíme konfliktem nebo
odcizením. Obecně platí, že nevyřčená očekávání, jsou často silnější než ta, která jsou
vyslovena.
5. Manželství znamená konec vášně a nudu v sexuálním životě.
Sex v dlouhodobějším vztahu přináší jiné a hlubší prožitky, protože je založen na lepší
znalosti partnera. Intimita se může vyvíjet jedině v bezpečném, láskyplném a
dlouhodobém vztahu. Emocionální otevřenost a bezpečí má souvislost se stabilitou
vztahu.
6. Manželství je jen dřina a konec svobody.
Potřeba pracovat na svém manželství, jako součást osobního rozvoje, ještě není tak
časté, přestože žádný mezilidský vztah není samozřejmý. Pokud jsou moje nezávislost a
moje potřeby nejdůležitější, jen těžko najdu uspokojení v manželství.
7. Klíčem ke šťastnému manželství je romantická láska.
Romantika by neměla chybět v žádném vztahu, ale ideál romantické lásky, který se na
nás valí z médií, má s realitou málo společného. Přehnaná očekávání od vztahu a
partnera, jsou příliš častá. Partner není kouzelník, který vám splní všechna přání.
8. Manželství je jen kus papíru, stačí, když se máme rádi.
Je-li manželství jen kusem papíru, proč se lidé tolik bojí do něj vstupovat? Jde-li o tak
bezvýznamný krok, proč ho neudělat? Vstup do manželství je především veřejná
deklarace vzájemného vztahu. Statisticky jsou první roky nesezdaného vztahu ohroženy
rozpadem až pětkrát častěji než u tradičně uzavřeného manželství.
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9. V manželství se vždycky o všechny úkoly podělíte rovným dílem.
Nečekejte, že bude v manželství vždycky všechno fér a stoprocentně spravedlivé.
Představa, že každý z manželů bude přispívat stejným dílem do domácího rozpočtu,
k výchově dětí, péči o domácnost, je poněkud naivní.
10. Nevěra okoření vaše manželství.
Jde o uspokojení biologické potřeby, v určitých případech potřeby společenské prestiže
a někdy i potřeby hluboké citové vazby. Ani při nejlepší vůli se ale nejedná o
konstruktivní počin, který by jakýmkoliv způsobem prospěl manželství.
Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé
konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa.
Více o aktivitě Národní týden manželství se dozvíte na:http://www.tydenmanzelstvi.cz/
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Týden pro rodinu 12.5. – 20. 5. 2018
Týden pro rodinu vyhlásil Rodinný svaz po jedenácté, součástí je Mezinárodní den
rodiny, který připadá na 15. května. Hlavním cílem je nabídnout rodinám příležitosti ke
společně strávenému času. Rodinný svaz ČR mottem Čas být spolu, upozorňuje na
vysoké pracovní nasazení matek dětí v ČR.
Tisková zpráva, vydaná pro Týden pro rodinu 2018
Mezinárodní srovnání ukazuje, že české matky dětí ve věku od 6 do 14 let pracují mnohem
více, než matky v drtivé většině zemí OECD. Jedinou zemí, kde je situace horší, je Mexiko. “Svým
pracovním vytížením matky v České republice o několik pracovních hodin denně hravě předčí
Spojené státy, Švýcarsko či Velkou Británii. Radost z toho ale rozhodně nemají. Statistiky jasně
prokazují, že více než polovina rodičů školáků v České republice není spokojena s množstvím času,
které svým dětem věnuje. A jen třetina rodičů je spokojena s množstvím času, který věnuje svému
partnerovi nebo partnerce. To se samozřejmě negativně promítá na jejich vzájemných vztazích,”
říká Marie Oujezdská, za Rodinný svaz ČR. Podle studie Výzkumného ústavu práce a sociálních
věcí z roku 2017, která zkoumala Rodiny ve střední fázi, dokonce téměř 30 % žen uvedlo, že se
nevěnuje žádným společným aktivitám s partnerem.
Psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. říká, že společnost je nastavena antipopulačně. „O
rodině se pěkně mluví, ale skutek utek. Prakticky neexistují poloviční úvazky. Těhotné ženy nebo
ženy po mateřské jsou pro firmy „malou tragédií“. Dvouleté děti pak ráno putují do školek, kde si
je rodiče vyzvedávají po 17 hodině,“ popisuje neradostnou situaci psycholog. Kvalitní rodinné
zázemí buduje přitom u dětí citovou stabilitu. „Bohužel dětí, které si z rodiny odnáší stigma
osamocení, je spousta. V současné době se rodina, i když se po práci a škole setká doma, rozpadá
na solitéry. Hraje na počítači, brouzdá po sociálních sítích. Večer by se měli lidé věnovat rodině a
tento čas by pro ně měl být posvátný,“ říká Jeroným Klimeš.
Situaci by podle opakovaných šetření mezi matkami malých dětí značně prospěly zkrácené
úvazky, které by ženám umožnily si čas pro rodinu a pro zaměstnavatele jasně naplánovat a
oddělit. Největší zájem o tuto formu práce mají matky s vyšším vzděláním. “V nabídce práce na
zkrácený úvazek však Česká republika za vyspělými zeměmi značně pokulhává. Zaměstnavatelé
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si stěžují na administrativní a ekonomickou zátěž, která nabídku částečných úvazků omezuje.
Tady vidíme příležitost pro opatření a podporu ze strany státu a jeho rodinné politiky,” doplňuje
Oujezdská. Jednou z mála firem, která přeje zkráceným úvazkům je výtahářská firma OTIS.
“Zkrácené pracovní úvazky jsme začali zavádět přibližně před 5 lety, kdy nám odešlo ma
mateřskou hodně maminek a chtěly se po 2 letech postupně vracet. Postupně jsme nacházeli
pozice, u kterých bylo možné pracovat 5 nebo 6 hodin denně, například strategický nákupčí, nebo
zákaznický servis. Na zkrácený úvazek u nás pracuje i konstruktérka a manažerka. Někdy využijí
zkrácenou pracovní dobu i lidé, kteří by plný úvazek nezvládli ze zdravotních důvodů,”
komentuje Olga Zápecová, HR manažerka firmy OTIS. Otevřenost a vstřícnost firmy oceňují
zaměstnanci loajalitou. Takových firem je však podle odborníků na rodinou politiku jako
šafránu.
“Pokud spolu rodiny netráví čas, děti se nemají od koho učit. Nemohou odkoukat jak na co rodiče
reagují, jak se baví a chovají, necítí se v bezpečí, které mu přítomnost rodiče doma skýtá. Výchovu
potomků nelze zhustit do hodiny denně. Čas dává prostor pro budování vztahů. Pokud tento čas
není, hrozí velké nebezpečí, že se členové rodiny pořádně nepoznají,” dodává Marie Oujezdská.

Za spolupráci na mediální kampani Týdne pro rodinu velmi děkujeme paní Markétě
Pudilové a jejímu týmu!
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Týden pro rodinu 2018 v číslech
140 vstupů do médií
29 míst po celé České republice
37 zapojený organizací:
Členové Rodinného svazu ČR, město Brno, Jihomoravský kraj, statutární město Olomouc,
Zlínský kraj, primátor statutárního města Most, Muzeum města Olomouc, Knihovna města
Olomouc, Dům dětí a mládeže Olomouc, Vlastivědné muzeum Olomouc, Dům dětí a mládeže
Helceltka Brno, Lipka Brno, Dům dětí a mládeže Frikulín, farnost Kyjov, Salesiáni Brno, Dům
dětí a mládeže Sluňákov, RC Heřmánek, RC Provázek, YMCA Setkání, Montessori centrum
Brno, Světový den těhotenství z.s., Apoštolská církev Olomouc, Arcidiecézní muzeum Olomouc,
OliVy z.s., Arcidiecéze Praha, Katolická beseda Kopřivnice, ZUŠ Jihlava,Matice Svatokopecká,
Závody kočárků – Strolering, farnost Hlučín, městská knihovna Hodonín
Přes 100 akcí
Přednášky o rodičovství, výchově, manželství ( CPRSP Brno, CPR Olomouc, CPR Ostrava,
CPRHodonín, CPR Zlín, CPR Vyškov), semináře, koncerty, interaktivní hra po městě ( CPR
Uherské Hradiště), Senohraní (CPRJ Jihlava), poutě (CPR Olomouc), workshopy, dny
otevřených dveří ( CPRSP Brno) týden otevřených dveří (CPR jihlava) den otevřeného okna
( CPR v Českých Budějovicích) přípravy na manželství (CPR Zlín, CPR Ostrava), dny pro rodinu
( CPR Brno, CPR Olomouc, Úřad Jihomoravského kraje) víkendové pobyty pro rodiče s
dětmi( CPNR Litoměřice, YMCA setkání) výstavy (Úřad Jihomoravského kraje), kulatý stůl o
rodinné politice ( město Olomouc) divadelní představení, komentované prohlídky, tvůrčí
dílny, besedy, výtvarné aktivity, sportovní aktivity, cvičení rodičů s dětmi, kurz efektivního
rodičovství, výuka znakování s batolaty, komentované prohlídky bylinkové zahrady
(DDM Olomouc) turnaje v deskových hrách, Veletrh sociálních a souvisejích služeb
Olomouc, den tance a den rodin ( CPR Hodonín)vystoupení MŠ v domově pro seniory
(Hodonín) závody kočárků (KCR Most)
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Audit familyfriendlycommunity
Rodinný svaz ČR vysílá hodnotitele k auditnímu procesu familyfriendlycommunity,
nástroji komunální rodinné politiky, jehož licenci zakoupil z Rakouska Jihomoravský
kraj.Audit má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Výhodou auditu je
realizace opatření, která si obec na základě systematicky provedené analýzy sama zvolí
a se souhlasem zastupitelstva obce po dobu tří let realizuje.
V únoru 2018 se sešlo auditní kuratorium, které projednalo znalecké posudky
hodnotitelů a udělení certifikátu devíti obcím a městům. Všichni přítomní členové
auditního kuratoria jmenovaným obcím a městům udělení základního certifikátu
schválili. Od toho okamžiku běží tříletá lhůta pro naplnění opatření, která si vedení obce
vytyčila k realizaci a schválila volenými orgány obce. Certifikáty letos převzali zástupci
těchto obcí a měst: Brno-Bohunice, Brno-Medlánky, Brno-Židenice, Březina, Ivančice,
Kostelec u Kyjova, Krásensko, Telnice a Vysočany (okres Blansko).
Dne 17.5 2018 byly slavnostně předány certifikáty obcím. Akce se zúčastnily také
zástupkyně Familie&Beruf Management GmbH, Laura Hartig-Girardoni a Anja Mayer
Více informací www. www.auditfamilyfriendlycommunity.cz

Obec přátelská rodině
Obec přátelská rodině je soutěž, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, s Rodinným svazem ČR, Sítí pro rodinu, Svazem
měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv. Dotační oblast II. Obec přátelská
seniorům byla v roce 2018 ve spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace a
Sdružením místních samospráv vyhlášena podruhé.
Mezi vítěze soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“ bylo rozděleno téměř 20
milionů korun. Diplomy a symbolické šeky byly předány 21 obcím, městům a městským
částem na slavnostním vyhlášení v Hrzánském paláci ve středu 31. října 2018.
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Setkání členů
Setkání členů Rodinného svazu ČR a spřátelených organizací probíhá 3x ročně.
1. Setkání se uskutečnilo v Praze 16. 1. – 17. 1. 2018
Setkání umožnilo sdílení aktuálních témat. Přípravy na Národní týden manželství 2018,
Týden pro rodinu 2018 včetně mediálního plánu. Jednalo se o možnostech financování,
plánováno školení fundraisingu, pozvánka na Seminář „Ideologie Gender“ 1. 3. 2018,
informace o Rozvojovém projektu ACER, termíny příštích setkání. Proběhlo setkání s
Antoine Renardem, prezidentem Federace katolických rodinných svazů v Evropě a
dlouholetým předsedou francouzské Asociace katolických rodin. Ve středu 17.1 2018
bylo školení o dobrovolnictví, přednášel PhDr. Jiří Tošner z organizace Hestia.
2. Setkání se uskutečnilo v Kostelním Vydří 21.5. -23.5 2018
Setkání opět zahájily novinky, kterými centra aktuálně žijí. Proběhla evaluace Týdne pro
rodinu 2018, probíraly se novinky v rodinné politice, konkrétně Rodičovský
příspěvek. Svoji prezentaci mělo sdružení Vdov a vdovců, které uvedla paní Alena
Panáková. Ve středu 23. 5. informovala ing. Lenka Pavlišová o změnách v ochraně
osobních údajů.
3. Setkání proběhlo v Dubu nad Moravou 9. 10. – 10. 10. 2018
Setkání zahájilo zasedání výkonného výboru Rodinného svazu ČR, včetně volby
nového místopředsedy, diskutovalo se členských příspěvcích, bylo formulováno aktuální
stanovisko k Istanbulské smlouvě. Členská schůze Rodinného svazu ČR pokračovala
novinkami z center, představením nových účastníků, bylo ustanoveno Motto Týdne pro
rodinu 2019. Okénko z rodinné politiky (změny ve výplatě rod. příspěvku). Informace
ze světového setkání rodin v Dublinu. Ve středu 10.10.2018 přednesl J. Zajíček
přednášku: Co udělat pro spokojené manželství? Byly naplánovány další termíny a
setkání.
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Pracovníci v roce 2018
Zaměstnanci HPP
 Ing. Lenka Pavlišová
Externí spolupracovníci ACER
 PhDr. Ing. Marie Oujezdská
 Mgr. Jitka Venhudová

HOSPODAŘENÍ RODINNÉHO SVAZU 2018
Výnosy (v tis. Kč)
Příjmy od klientů

65

Dotace
z toho:

459
NF

0

MMB

0

JMK

0

MPSV

459

Dary

6

Tržby z prodeje
materiálu

0

Úroky, kurzové zisky

0

Členské příspěvky

48

Jiné

0

Výnosy celkem:

578

Náklady (v tis. Kč)

13

Materiál celkem:
z toho:

0
Drobný hmotný majetek

0

Drobný nehmotný majetek

0

Materiál

0

Potraviny

0

Kancelářské potřeby

0

Knihy, tiskoviny

0

Služby celkem
z toho:

232
Poštovné

0

Telefony, internet

0

Právní a ekonomické služby

9

Kopírování, tisk, grafické služby

14

Ubytování, stravné

25

Nájemné

7

Ostatní služby, úklid
Přednášky, realizace kurzů
Školení a kurzy

0
78

Nadaňové služby

0

Mzdové náklady
z toho:

99

281
Hrubé mzdy HPP

114

Hrubé mzdy DPČ

64

Hrubé mzdy DPP

42

Odvody SP - zam.

29

Odvody ZP - zam.

10

Sociální poj. (náhrada za nemoc)

0

Odvody soc. - DPČ

16

Odvody zdr. - DPČ

6

Ostatní náklady
14

z toho:

Energie

0

Opravy

0

Cestovné

12

Reprezentace

0

Bankovní poplatky

2

Pojištění zaměstnanců

1

Poskytnuté členské příspěvky
Jiné

30
1

Náklady celkem:

559

Hospodářský výsledek (v tis. Kč):

19

Poděkování
Rodinný svaz ČR si je vědom toho, že základem je spolupráce, sdílení a naslouchání.
Děkujeme všem členům, kteří se s námi podílí na šíření poslání, kterým je vytváření
prorodinného klimatu. Vaše dlouholetá, systematická a preventivní práce, kterou
s rodinami absolvujete je v ČR ojedinělá!
Naše velké poděkování patří Nadačnímu fondu CREDO, které aktivně spolupracovalo na
propagaci Rodinného svazu ČR, zejména paní Anně Oharkové, za koordinaci výroby roll
upů a letáků pro Rodinný svaz ČR.
Opakujeme také poděkování za podporu v kampani k Týdnu pro rodinu 2018 a za milou
spolupráci paní Markétě Pudilové.
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