VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
RODINNÝ SVAZ ČR

Rodinný svaz ČR je hlasem svých členů, kteří přispívají k prorodinnému klimatu
ve společnosti a svými aktivitami podporují kvalitu vztahů v rodině.
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Zaměření činnosti:
➢ prosazovat a propagovat pozitivní hodnoty rodiny
➢ koordinovat činnost členských center pro rodinu
➢ 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
Mgr. Ivana Horáková
Ing. Slávka Dokulilová
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Členské organizace sdružené v Rodinném svazu ČR v roce 2019
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.

•

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.
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Aktivity Rodinného svazu ČR v roce 2019
Národní týden manželství od 11. do 17. 2. 2019
Zástupce Rodinného svazu ČR se zúčastnil slavnostního zahájení třináctého ročníku
Národního týdne manželství, tentokrát s mottem „Zabijáci manželství a jak se jim bránit“.
Členská centra zorganizovala řadu akcí formou přednášek, seminářů a besed.
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/

Týden pro rodinu 13. – 19. 5. 2019
Tématem 12. ročníku bylo Rodina má cenu.
Týden pro rodinu je každoročně vyhlašován tak, aby zahrnoval 15. květen, tedy den, který byl
OSN vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny
Tisková zpráva, vydaná pro Týden pro rodinu 2019
Rodina má cenu!
Startuje Týden pro rodinu, kde si rodiče sami spočítají cenu své práce doma
Praha/Brno, 6. 5. 2019 – Rodina má cenu! O tom, jak důležitá je práce, kterou
rodiče doma odvádí, a jak se v české společnosti podceňuje, bude mluvit Rodinný
svaz ČR v rámci letošního Týdne pro rodinu, který startuje 11. května. Aby ukázal,
jak je práce rodiče, který je s dětmi doma, cenná, přepočetl jednotlivé činnosti
jako péči o dítě, vaření či úklid na komerční ceny a dospěl k částce 51 000 korun
měsíčně při 20 pracovních dnech. Realita je však taková, že hodinová „mzda”
rodiče činí 26 korun, a pokud je doma s dětmi 3 roky, tak dokonce 10 korun
na hodinu.
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„Propočet navíc nezohledňuje to, že pokud by tyto práce vykonávala najatá agentura, šlo
by o výkon, zatímco v rodinném životě jde především o vztah. Tímto propočtem však
chceme ukázat, jak je péče matek a otců o rodinu nedoceněná a jak malou společenskou
prestiž má navzdory důležitosti kvalitního rodinného zázemí a výchovy pro celou
společnost. Běžně se setkáváme s tím, že lidé na „rodičovské dovolené” jsou společností
vnímáni jako ujídači dávek ze státního rozpočtu. Vše, co neprochází trhem, jako by bylo
méně cenné,” říká Marie Oujezdská za Rodinný svaz ČR. Podle ní pak klesá sebedůvěra
matek, což se ukazuje především při otázkách potenciálních zaměstnavatelů. Na dotaz:
„Co jste minulé tři roky dělala?“ mnohokrát odpovídají, že „...nic, jen se starala o děti.”
Aby přiměl samotné rodiče uvědomit si hodnotu činností, které v rodině vykonávají,
nabídl Rodinný svaz všem, kteří se k Týdnu pro rodinu připojí, speciální dotazník. V něm
vybízí rodiče, kteří přijdou na akce k Týdnu pro rodinu, aby vyplnili, kolik minut denně
jim zabere například příprava jídla, péče o dítě, vzdělávání, úklid, praní, žehlení, hry s
dětmi či jejich rozvoz do kroužků. Dotazníky pak vyhodnotí a výsledky publikuje.
„Výsledná suma samozřejmě nedokáže vyjádřit to nejdůležitější – budování vztahu s
blízkými a budování hodnot,” dodává Marie Oujezdská.
S občasným „ťukáním na čelo” se setkala i pětinásobná maminka Lenka Mužná z
Fulneku, která je profesí učitelka. „Občas okolí nechápalo, proč mám tolik dětí, a ne
všichni práci matky na mateřské docenili, někteří mi dali najevo, že mrhám talentem,
protože jsem „jen“ s dětmi doma,” vzpomíná maminka, která sama vyrůstala jako
jedináček a velkou rodinou se jí tak splnilo přání. „S občasnými odsudky okolí jsem se
vyrovnala. Mateřství vnímám jako něco důležitého a ze všeho, co dělám, mi dává největší
smysl.”
Podle dětské klinické psycholožky a rodinné psychoterapeutky PhDr. Ludmily Trapkové
fungování rodiny zcela zásadně ovlivňuje zdravý vývoj jedince, jeho schopnost založit
rodinu a vychovat vlastní děti k plné dospělosti. V posledních letech vnímá oslabování
mateřství, přirozeného instinktu přizpůsobovat se dítěti. Podle ní sílí tlak konzumní
společnosti na to „užívat si života“, „neztratit profesi“. „To jsou všechno zájmy dospělých,
ne dětí. Matky vnějším trendům podléhají, jako ustupovaly politickým tlakům v 50. letech
dávat děti do jeslí. Přitom jen malá část dětí dozrává před 3. rokem života pro vrstevnické
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vztahy, ze kterých může mít užitek až v mateřské škole. Zůstávat doma s dítětem 3, 4 roky
se rodičům vyplatí – když se dětem dobře věnují, dítě se rychle a zdravě vyvíjí
a sebevědoměji se osamostatňuje,“ doplňuje PhDr. Trapková.
Týden pro rodinu vyhlásil Rodinný svaz podvanácté, jeho součástí je Mezinárodní den
rodiny, který připadá na 15. května. Hlavním úkolem je nabídnout rodinám příležitost se
setkat. Do této chvíle se na 20 místech České republiky odehrávají desítky různých akcí.
V Jihlavě například odstartuje Týden pro rodinu šifrovací hra a koncert skupiny
Hradišťan, kde si zazpívají i žáci základní umělecké školy, v Brně pořádá 17. května
Centrum pro rodinu a sociální péči Magické odpoledne s kouzelníkem nebo opičí dráhou,
Cestu kolem světa organizuje 19. května Centrum pro rodinu ve Zlíně.
Všechny akce, včetně dotazníku, jsou k vidění na webu www.tydenprorodinu.cz.
O Rodinném svazu ČR
Rodinný svaz ČR (RSČR) je sdružení prorodinných organizací a dalších subjektů, které
hájí zájmy rodiny v ČR. RSČR vyjadřuje podporu hodnotám, které jsou pro jeho členy
významné, ochotu a připravenost pracovat a usilovat ve prospěch rodin a nabízet
podporu a porozumění těm, kdo chtějí spolupracovat. Jeho vizí je taková společnost,
která si cení rodiny a vytváří jí prostředí, v němž úspěšně naplňuje svoje funkce. Ideálem
je rodina založená na manželství. Cení si každého lidského usilování, které vede
k vytvoření stabilního a bezpečného zázemí pro růst, zrání i stárnutí. Více na
www.rodinnysvaz.cz

Týden pro rodinu 2019 v číslech
✓ 31 vstupů do médií
✓ 17 míst po celé České republice
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2 zamyšlení k Týdnu pro rodinu
Přemýšleli jste někdy, jak byste ohodnotili svoji práci pro rodinu? Kolik času péči o rodinu
věnujete? Jestli se můžete doma rozvíjet, nebo je to pořád dokola?
Tyto a další otázky jsme si položili i my v Rodinném svazu ČR. Připravili jsme 2 pracovní listy,
které pomůžou vyčíslit hodnotu práce pro rodinu a uvědomit si, co v rodině vnímáme jako
důležité.
Rodina má cenu, kterou vypočítáme, když si v pracovním listu doplníme, kolik času strávíme u
jednotlivých činností. Běžné denní činnosti, které vyplývají z chodu domácnosti, z péče o děti,
by bylo možné nahradit profesionální agenturou. Kolik by si tento profesionál účtoval?
Vycházíme zde z minimálních sazeb agentur, které jsou běžnou součástí trhu práce.
Pokud bychom tyto činnosti nahradili odbornými pracovníky, co by nám chybělo? Společně
strávený čas při přípravě večeře, nebo cesta do školy se štěbetajícími dětmi? A to jsou právě
otázky, nad kterými se můžeme zamyslet u druhého pracovního listu.
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Mezigenerační dialog z pohledu mládeže
V 27.5. 2019 se konal XVIII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice na půdě Senátu
ČR. Cílem konference bylo upozornit na téma, kterému by měla současná rodinná politika
věnovat větší pozornost: mezigenerační spolupráci s důrazem na potřeby mladých lidí. O čem
se hovořilo konkrétně? Bob Kartous z EDUinu otevřel téma důležitosti rodiny jako primárního
místa vzdělávání. Lektorka Marie Nováková hovořila o nutnosti živé komunikace v rodině.
Zdůraznila touhu mladých založit rodinu. Práci odboru strategické agendy politiky mužů
rakouského ministerstva práce, zejména aktivity na podporu vzdělávání chlapců zmínil ve
svém příspěvku Johannes Berchtold. Prezidentka Mezinárodní organizace mladých
křesťanských pracujících Sarah Prenger upozornila na nestabilní pracovní příležitosti a
negativní vliv technologií, které smazávají hranice mezi pracovní dobou a soukromým volnem,
za podstatné překážky pro založení rodiny. Vymanit rodičovství z pomyslné šedé zóny a
vytvořit z mladé rodiny společenskou normu požadovala mladá personalistka Jana Veselá.
Iniciativu tzv. strukturovaného dialogu mládeže v Evropě, představila europoslankyně
Michaela Šojdrová a koordinátorka iniciativy Zuzana Wildová. Organizátorem konference bylo
Národní centrum pro rodinu a senátorský klub KDU-ČSL a nezávislých, za podpory Nadace
Hannse Seidela. Více info na www.rodiny.cz.

Valná hromada Rodinného svazu ČR
Se uskutečnila ve dnech 22.-23.10. v Dolanech u Olomouce. Vedle organizačních záležitostí se
jednání soustředilo na dvě současné priority:
– financování činnosti členských center pro rodinu v dotačním titulu Rodina Ministerstva
práce sociálních věcí a
– zachování svobody volby délky rodičovské dovolené i po implementaci směrnice Evropského
parlamentu a Rady EU 2019/1159 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů
a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (
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Výstup ve zkratce:
Rodinný svaz vítá navýšení dotačního titulu na celkovou výši 120 milionů korun na podporu
preventivních programů pro rodiny. Tento výsledek je zvlášť pozitivní vzhledem k tomu, že
byl kvůli úsporám státního rozpočtu v ohrožení dotační titul jako takový. Zůstává ale nadále
nedořešený způsob financování center. Členům Rodinného svazu jde o to, aby bylo zavedeno
víceleté financování, které by odpovídalo snaze o profesionalizaci práce subjektů poskytujících
služby pro rodiny.
Zvláštní pozornost si zasluhuje nadcházející implementace zmíněné směrnice. Rodinný svaz
zahájil komunikaci o tom, jak se budou uplatňovat požadavky na navýšení příjmu během
rodičovské dovolené. Jde o to, aby navýšení příjmu z rodičovského příspěvku stále záleželo na
volbě rodičů a byla tím umožněna svobodná volba délky rodičovské dovolené podle přání a
možností rodiny.

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 roce 2019 neproběhl z důvodu volebního roku do obecních zastupitelstev žádný
auditní proces. 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
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seniorům byla v roce 2019 ve spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace a
Sdružením místních samospráv vyhlášena potřetí.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání diplomů se uskutečnilo v Hrzánském paláci ve
středu 26. června 2019.

Pro Rodinný svaz ČR pracovala v roce 2019
Mgr. Jitka Venhudová (do 30.listopadu 2019)

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, zejména paní Anně Oharkové, za
podporu vzdělávání v komunikačních dovednostech párů.
Za spolupráci na mediální kampani Týdne pro rodinu velmi děkujeme paní Markétě Pudilové a
jejímu týmu.
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Hospodaření Rodinného svazu ČR
Výnosy (v tis. Kč)
Příjmy od klientů

72

Dotace

0

Dary

0

Tržby z prodeje materiálu

0

Úroky, kurzové zisky

0

Členské příspěvky

52

Jiné

0

Výnosy celkem:

124

Náklady (v tis. Kč)
Materiál celkem:
Z toho:
Drobný hmotný majetek

0

Drobný nehmotný majetek

0

Materiál

0

Potraviny

0

Kancelářské potřeby

0

Knihy, tiskoviny

0

Služby celkem:

32

Z toho:
Poštovné

0

Telefony, internet

0

Právní a ekonomické služby

1

Kopírování, tisk, grafické služby

0

Ubytování, stravné

0

Nájemné

0

Ostatní služby, úklid

31

Přednášky, realizace kurzů

0

Školení, kurzy

0

nadaňové služby

0
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Mzdové náklady

69

Z toho:
Hrubé mzdy HPP

0

Hrubé mzdy DPČ

0

Hrubé mzdy DPP

69

Odvody SP – zam.

0

Odvody ZP – zam.

0

Sociální poj. (náhrada nemoci)

0

Odvody soc. – DPČ

0

Odvody zdr. – DPČ

0

Ostatní náklady

2

Z toho:
Energie

0

Opravy

0

Cestovné

0

Reprezentace

0

Bankovní poplatky

2

Pojištění zaměstnanců

0

Poskytnuté členské příspěvky

0

Jiné

0

Náklady celkem:

103

Hospodářský výsledek (v tis. Kč):

21
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