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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 oblastem prorodinné politiky 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 uvažujícím o založení firemní mini školky s jejím založením a s 

orientací v této problematice.  

V oblasti prorodinné politiky a péče o děti předškolního věku se zapojíme i do přípravy 

zákonů. 

 

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 

 

Od ledna 2012 jsme převzali provozování Rodinného centra (RC) v Praze 4 Kunraticích po 

o.p.s. Dům pro motýlky. Pro zachování kontinuity jsme pouze poupravili jméno rodinného 

centra na RC U Motýlků.  

ŽÍT SPOLU o.p.s. jako provozovatel RC se zaměřil v roce 2012 na tyto aktivity: 

1/ Miniškolka jako nástroj slaďování rodinného a pracovního života. Tato aktivita je 

realizována v dopoledních hodinách na principu střední dětské skupiny dle MPSV. 

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, hra na flétnu, mini latina, power jóga) nebo 

formou dodávky služeb (Play Wisely, Yamaha kurzy, balet, latina). 

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.  Jednalo se o: Veřejné čtení v projektu Celé Česko čte dětem, jarní a podzimní burza, 

výtvarná dílna – kraslice voskovou technikou, Preventivní program MP Praha – Brumla a pes, 

jarní a vánoční Jarmark, Aktivní odpoledne Tátova rodina a Hurá prázdniny!, Procházka 

s Ferdou mravencem, Výprava do země skřítků – lampionový večer, Vánoční krmení 

zvířátek, Hledáme Mikulášovy stopy.  

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.  

5/ Aktivity o letních prázdninách – jedná se o miniškolku, příměstské tábory a opravdický 

tábor pro rodiče a děti, samotné děti i spolupracovníku RC a celé neziskové organizace. 

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

v Kunraticích. (Divadlo v parku, Den Čtyřlístku, Zahradní slavnost - ZŠ Kunratice, ITEA 

Praha, FOR KIDS – Veletrh potřeb pro děti, For Babies)  

 

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

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

 

V roce 2012 jsme žádali o grant z nadace Via a společnosti T - Mobile. Zde jsme bohužel 

nebyli úspěšní. Úspěšní jsme byli v žádosti o grant z MHMP s názvem Rodinně k rodině. 

V rámci projektu byla podpořena hlavně miniškolka a volná herna. Další žádost jsme podávali 

ve výzvě z ESF OPPA. Projekt byl zaměřen na vzdělávání a podporu rodičů na mateřské nebo 

rodičovské dovolené a jejich hladký návrat do zaměstnání. Na konci roku byl náš projekt 

schválen k financování. Realizace bude probíhat v letech 2013-2014. 

5. Spolupráce s dalšími organizacemi 

Divadlo v parku – Jan Adelt 

Incheba – zajišťování dětského a kojícího koutku na veletrhu hraček ITEA 2011 

Klub Seniorů – spolupráce na jarmarcích 

Květinka – spolupráce na jednorázových akcích 

Má to smysl – spolupráce na třídění odpadu 

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

Kunraticích, podpora provozu RC 

Minigolf Kunratice - spolupráce na jednorázových akcích 

MPSV – konzultace spolupráce na prorodinném balíčku 

Play Wisely Praha – spolupráce na jednorázových akcích 



Skauti Kunratice – spolupráce na jednorázových akcích – Jarmarky 

SOS dekorace – spolupráce na jednorázových akcích 

TJ Sokol Kunratice – spolupráce na pořádání divadelních představení pro děti 

TV Pětka 

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 

 

 

6. Spolupracovníci 

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

                                               projektových žádostí, poskytování konzultací, dobrovolník 

Iva Vosátková   pedagog, dobrovolník 

Dita Lodinová   pedagog, dobrovolník 

Pavlína Bandrowská  vedení MC (RC), dobrovolník (do 10/2012) 

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

                                               a projektových žádostí, poskytování konzultací, práce v RC 

Iva Pirníková   organizace kroužků, dobrovolník (od 11/2012) 

Marcela Nováková  úklid, dobrovolník 

Petra Janečková  úklid, dobrovolník 

Kateřina Hovorková  dobrovolník  

Petra Pokorná   dobrovolník 

Jana Krátká     dobrovolník 

Jan Krátký   dobrovolník 

Iva Janečková   dobrovolník 

Petra Neprašová  dobrovolník  

Markéta Zákostelecká dobrovolník 

Eva Chrpová   dobrovolník 

Tomáš Bandrowski  dobrovolník 

Kateřina Brožová  dobrovolník 

Lenka Vondráčková  dobrovolník 

Iveta Gebauerová  dobrovolník 

Michaela Halamová   účetní 

Další dobrovolníci 

 

 

7. Výsledky hospodaření 

 

Hospodářský výsledek za rok 2012 činí 11375,55 Kč.  

Grant MHMP 2012 „Rodinně k rodině“ byl včas a řádně vypořádán. Naše nezisková 

organizace nemá žádné nedoplatky na finančním úřadu, sociálním ani zdravotním pojištění. 

Všechny finanční závazky byly za rok 2012 řádně splněny. 

 

 

8. Závěr  

 

Celý rok 2012 považujeme za velice úspěšný. Aktivity zaměřené na širokou rodinu se zdárně 

rozvinuly a věříme, že se veřejnosti líbili. Financování chodu neziskové organizace bylo 



podpořeno dotací z MHMP za což jsme velice rádi. S novou vidinou podpory z grantu ESF na 

další roky je život neziskové organizace veselejší. 

O problematice rovných příležitostí a rodině v širším slova smyslu se stále více a častěji 

mluví a píše. Informovanost široké veřejnosti považujeme za velice důležitou. Rádi bychom 

v roce 2013 naši činnost dále rozvíjely.  

Pokusíme se získat finance na naše projekty z grantů magistrátu hl. m. Prahy, MPSV, nadace 

VIA a dalších.  

 

MINIŠKOLKA 

Děti z miniškolky                                           Divadelní představení pro školku i veřejnost 

         
 

KURZY 

Cvičení rodičů a dětí v sokolovně                   PlayWisely 

         
 

JEDNORÁZOVÉ AKCE 

 

Harrachov – léto pro maminky a děti                Vánoční rodinný Jarmark 

                                                                                                                                                     
 

 


