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Smluvní částka: 1) 200000.00

Odpovědný odbor: 2) odbor sociálních věcí

Podpis zajistit do:

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: OSV/Kumpa 18.7.2018

Projednáno s: OSV/Hondlová 18.7.2018 / r.', , , '

Právní kontrola: OSV/Bína 18.7.2018

Předkládá: OSV/Sýkora 18.7.2018 •

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OSV/Švarcová 18.7.2018 Lfík^/‘

Žottpojřídá: Příkazce operace: OSV/Švarcová 18.7.2018 yftoíá-,
Správce rozpočtu: OE/Kopecká M, y. jurt 1j wf~

Poznámka:
Subjekt (IČO: 22858202), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: kumpa, datum ověření: 18.07.2018 09:38:31):

Smlouva o poskytnutí dotace Centru pro rodinu Vysočina, z.s. na projekt Rodiny dnes ID 002637.0001.

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 200000.00, Datum Od: , Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 004339, ORJ: 0000005100,
ORG: POL: 5222 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plněni stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, přfp, sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE j , , ;

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID 002637.0001

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
(dále jen “Kraj”)

a

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
Se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen “Příjemce”)

Chlumova 3, 586 01 Jihlava 
22858202
Ing. Slávkou Dokuiilovou, předsedkyní 
Komerční banka, a. s. 
43-8079060247/0100

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace") na
podporu projektu Rodiny dnes. Projekt je blíže specifikován v žádosti o poskytnutí dotace,
která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „aktivity").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude aktivity provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5
Strana 1 (celkem 5)



Dotace
1) Kraj poskytuje Příjemci dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování aktivit uvedených
v ČI. 2 této smlouvy v období od 1. 1.2018 do 31. 12. 2018, které budou proplaceny 
do 20. ledna roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.

2) Uznatelné náklady na realizaci aktivit vznikají nejdříve dnem 1.1.2018.
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací aktivit, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady aktivit ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Uznatelné náklady jsou:
a) nájemné (náklady na pronájem prostor, ve kterých jsou aktivity dle ČI. 2 této 

smlouvy realizovány),
b) náklady na odměny za závislou práci (platy, mzdy, DPČ a DPP) související 

s realizací aktivit dle ČI. 2 této smlouvy, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
(včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

5) Všechny ostatní náklady jsou neuznatelné.
6) Vymezení uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 této smlouvy vychází z definic 

jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce 
Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat aktivity při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na aktivity a celkových nákladů na 
aktivity. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k akci (na dokladech 
musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné 
vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady aktivit (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) 
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002637.0001“,
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců). Všechny náklady musí být kalkulovány 
bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím 
plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 
31. 12. 2018. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů dotace, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,

f) vrátit Kraji nepoužitou část dotace a doručit v termínu do 21. ledna 2019, finanční 
vyúčtování použití dotace a závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:

- stručný popis zrealizované aktivity,
- fotodokumentace zrealizované aktivity včetně realizované publicity,
- informace o realizované publicitě a její doložení,
- finanční vyúčtování dotace,
- kopie účetních dokladů o prokazující čerpání dotace a jejich úhradu,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových 

nákladů aktivit dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkovou výši čerpání dotace (faktury, 

výdajové pokladní doklady, apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů aktivit,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení finančního vyúčtování dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace aktivit po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že aktivita byla podpořena Krajem.
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Na výstupech aktivit typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita.
Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně po 
dobu realizace aktivit ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran:
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
v rámci aktivit,
c) viditelné vyvěšení loga Kraje v místě realizace aktivit
d) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz ' na internetových stránkách 
souvisejících s realizací aktivit.
„Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Důsledky porušení povinností Příjemce

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.
V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 12
Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy 
je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit 
Kraji. Změny v realizaci aktivit uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním 
způsobem mění zaměření aktivity, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit.
Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
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7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8) Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 17. 7. 2018 

usnesením č. 1286/20/2018/RK/20/2018/RK.
V Jihlavě dne Atl.h.AAA V Jihlavě dne

Ing. Slavka Dokulilová 
předsedkyně

Mgr. Pavel Franěk 
náměstek hejtmana

j tetáraiA
^,•1 ŘoWMO

||í
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Stručná charakteristika projektu RODINY DNES

Jedná se o projekt v oblasti poskytování prorodinných služeb. Centrum pro rodinu Vysočina (dále jen CPR) 
pracuje od roku 2010 s cílovou skupinou rodiče s dětmi a realizuje programy zaměřené na posilování 
rodičovských kompetencí a dovedností potřebných pro pozitivní výchovu dítěte v rodině.

Hlavním cílem předkládaného projektu je prostřednictvím komplexního systému individuálních 
a skupinových aktivit upevnit, prohloubit a zkvalitnit rodičovské kompetence a účinně tak předcházet 
vzniku chronických výchovných a vztahových chyb, neřešených korlfljktů mezi rodiči a dětmi a mezi 
partnery navzájem. Svými aktivitami projekt reaguje na potřeby rodičů, kteří se na žadatele obracejí se 
žádostí o pomoc při řešení obtížných situací při výchově dětí a pocitu vlastní nedostatečnosti. Jejím 
důvodem je nízká míra znalostí a dovedností rodičů při výchově dětí. Projekt pomáhá rodině od jejího 
vzniku až po soužití s prarodiči.

Žadatel dlouhodobě působí v oblastech, které jsou vytyčené jako hlavní cíle RP Kraje Vysočina. Z tohoto 
důvodu se CPR může stát stabilním partnerem Kraje Vysočina při uskutečňování těchto cílů.
Činnost CPR v mnoha bodech naprosto souhlasí s Koncepcí rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na 
období 2017 až 2021.

Příprava a realizace programů CPR je zásadně zaměřena na zvyšování a zlepšování rodičovských 
kompetencí. CPR rovněž nabízí rodičům s dětmi zázemí, ve kterém nezůstává výchova dětí jen soukromou 
věcí rodičů. Mimo jiné díky realizovaným programům (odborné přednášky a besedy) dochází ke zvyšování 
ekonomické gramotnosti v rodinách. Služby nabízejí orientaci a pomoc v problematice slučitelnosti 
rodičovské a profesní role.

Obsahem projektu je soubor aktivit zaměřený na podporu prevence sociálního vyloučení, vzdělávání 
a posilování rodičovských kompetencí především rodičů předškolních a školních dětí. Jedná se o nabídku 
služeb poskytovaných na základě poptávky uživatelů.

Programy předkládaného projektu jsou vzdělávací, zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí, 
spolupráci rodičů a dětí a prevenci negativních vlivů v rodině.

Obsah projektu tvoří tyto aktivity:

Odborné přednášky
Přednášky otevřenou a široce přístupnou formou ozřejmí rodičům témata, která vycházejí přímo z jejich 
potřeb a z potřeb společnosti. Takto si rodiče osvojují znalosti a získávají informace, které používají při 
výchově svých dětí. Přednášky posilují rodičovské kompetence, zvyšují informovanost rodičů, snižují
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rodičovskou nejistotu, posilují rodičovské sebevědomí. Působí podpůrně a preventivně. Přednášky 
a následné diskuze v rodičích vzbuzují zájem o danou problematiku. Přednášku vždy vede zkušený odborník 
z praxe a v její druhé části je prostor pro individuální dotazy a řešení konkrétních situací.

Vzdělávací kurz Devatero úspěšného rodiče
Náplní kurzu je získávání rodičovských dovedností především v oblasti vztahů rodičů s dětmi, zároveň 
přivádí rodiče k demokratické výchově dětí, která buduje v dětech přirozenou zodpovědnost. Kurz nabízí 
účastníkům pohled na výkon rodičovské role při respektování individuality dítěte, jeho práv a důstojnosti. 
Pro rodiče je příležitostí zlepšit výchovný styl, vytvořit pro děti zázemí podpory, porozumění a lásky, ale 
i zkvalitnit vlastní život sebevzděláním v této náročné celoživotní roli. Prohloubit oboustranně chápající 
vztah mezi rodičem a dítětem, naučit rodiče užívat efektivní komunikaci v rodině. Na základě znalostí 
a dovedností získaných v kurzu mohou rodiče vychovávat další generaci k zodpovědnosti za své jednání.

Spolu na cestě
Společné setkávání a diskuze rodičů, během nichž se otvírá prostor řešit rodinné problémy. Podpora 
komunikace mezi všemi účastníky i členy rodiny, posílení rodičů v oblasti rodičovských kompetencí 
a upevnění v přijímání rodičovské role, podpora zdravého sebevědomí všech účastníků, které usnadňuje 
pozitivní výchovu dítěte, prevence syndromu vyhoření u rodičů a sociálního vyloučení, podpora 
informovanosti. Účastníci mají k dispozici řadu tištěných materiálů a pomůcek. Setkávání podporuje rodiče 
v komunikaci s jinými rodiči i mezi všemi členy rodiny. Diskuze podporuje zdravé sebevědomí všech jejich 
členů, které usnadňuje pozitivní výchovu dítěte.

Otevřená beseda
Jedná se o besední setkávání zaměřená na posilování rodinných vztahů a rodičovských kompetencí, na 
podporu komunikace v rodinách a na prevenci sociálně patologických jevů. Besed se vždy účastní lektoři, 
kteří pro projekt pracují dobrovolnicky, a moderátor. Besedy probíhají na základě předem určených témat 
vycházejících z potřeb účastníků.

Poradna pro rodiny
Základní individuální a odborné poradenství směřuje k cílové skupině rodin s dětmi v okruhu takových 
problémů, které ohrožují a narušují rodinné klima. Jedná se zejména o vztahy v rodině: mezi rodiči a dětmi, 
mezi dětmi navzájem, mezi manželi či partnery a vztahy s prarodiči.

Právní poradna pro rodiny
Jedná se o veřejně prospěšnou činnost namířenou zejména ve prospěch osob, které se s ohledem na své 
poměry potřebují zorientovat v právní situaci, ve které se ocitly, vše zaměřené na oblast rodiny. Účelem je 
poskytnutí základních informací tak, aby rodič získal přehled o svých právech, povinnostech a možnostech 
dalšího postupu.

Interaktivní seminář
Hlavním tématem interaktivního semináře je mezigenerační soužití a vztahy v širší rodině. Přínosem této 
aktivity je zejména vícegenerační propojení a posilování mezigenerační solidarity. Seminář je zaměřen i na
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předávání zkušeností a názorů. Rozvíjí a podporuje oblast interpersonální komunikace a adaptability jedince 
ve společnosti z pohledu všech generací.
Seminář otevře téma důležitosti předávání rodinných hodnot. Povede rodiče k uvědomění si kulturního 
přenosu, který zásadně ovlivňuje vývoj dítěte, a k osvojení si takových dovedností a schopností, které 
rodiče/prarodiče využijí při pozitivní výchově dětí/vnoučat a jejich adekvátním začlenění se do společnosti. 
Seminář podpoří všechny členy rodiny k respektu a toleranci, posílí vzájemnost v rodině a umožní nácvik 
správných komunikačních dovedností.

Víkend pro ženy
Jedná se o víkendovou interaktivní podpůrnou a vzdělávací aktivitu pro ženy. Program se skládá z 
přednášek, besed, panelových diskuzí a workshopů.
Je určena pro ženy, které:
- chtějí pracovat na vztahu k partnerovi/manželovi a dětem i v širší rodině,
- touží členům své rodiny více porozumět, přiblížit se jim,
- mají zájem rodinné vztahy vylepšit, ozvláštnit, prohloubit a podpořit,
-touží po sebereflexi svého jednání a komunikace,
- chtějí dobře zvládat roli manželky, matky a snachy,
- chtějí dobře harmonizovat výkon své profese a potřeby rodiny.

Víkend pro rodiče
Jedná se o víkendovou vzdělávací a podpůrnou aktivitu pro rodiče. Preferujeme účast celého rodičovského 
páru, víkendu se však může účastnit i jeden rodič. Pestrý program víkendu je sestaven tak, aby byl zajištěn 
prostor pro přednášky, vzájemné sdílení a diskuze s lektorem i ostatními rodiči. Po celou dobu pobytu mají 
účastníci možnost využít nabídku osobních rozhovorů s rodinným poradcem a sociální pracovnicí. Smyslem 
pobytu je možnost setkání skupiny lidí, kteří mají obdobné problémy a nacházejí se v podobné situaci. 
Během víkendu je rodičům nabídnut také odpočinkový program.

Večery pro snoubence
Kurz pro partnery, kteří se rozhodli uzavřít manželství. Zaměřuje se na podporu trpělivosti, zdravého 
sebevědomí k výkonu rodičovské role, osobní připravenost a zralost k rodičovství. Dále pak na schopnost 
činit rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost, dovednost komunikace, umění vytvořit bezpečné a stabilní 
rodinné prostředí. Jednotlivých lekcí se vždy účastní moderátor a odborníci z daných oblastí, kteří pro 
projekt pracují dobrovolnicky.

Tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi
Programy posilují rodičovské kompetence v oblasti péče o dítě a řešení zlomových situací, např. nástup do 
MŠ nebo ZŠ. Součástí programu je také zlepšování interpersonální komunikace a rozvoj myšlení a řeči 
dítěte. Rodič rozvíjí svoje znalosti a schopnosti a kreativní formou se učí naslouchat dítěti. Při těchto 
aktivitách se používá mnoho různých vzdělávacích a podpůrných technik, které mohou být jinak pro tuto 
cílovou skupinu finančně nedostupné. Důraz je kladen na osobní přístup lektorů. Proto může být v případě 
potřeby rodině nabídnuta možnost využití sociálně aktivizačních služeb pro rodiny nebo další specializované 
služby.
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• Klubík - nácvik základních rodičovských dovedností; poznání vývoje dítěte a porozumění jeho 
aktuálním potřebám. Tematicky se kurzy mění zpravidla v souvislosti s ročním obdobím.

• Ovečky - prevence patologických jevů v rodině, podpora rozvoje myšlení u dítěte a jeho 
prosociálního chování a sociálního fungování, působí také jako výchova k pozitivnímu rodičovství. 
Apelace na hodnotovou stránku individuality a na rozvoj morálky.

Hlídání dětí
Účastníkům vzdělávacích programů - přednášek, kurzů, besed apod. nabízíme krátkodobé hlídání dětí jako 
doprovodnou službu. Jedná se o důležité opatření umožňující rodičům zúčastnit se nabízených aktivit 
projektu.

Pravidelné aktivity probíhají v prostorách CPR, Chlumova ulice č. 3, Jihlava.
Jednorázové akce probíhají na území Kraje Vysočina.
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Rozpočet projektu Rodiny dnes

'i. Osobní nakln-jy fcsfiO 000
1.1 Hrubé platy - zaměstnanci na pracovní poměr 833 000

Pracovní smlouvy 833 000

1.2 Odměny z dohod - DPPaDPC 30 000
DPP 30 000
DPČ

1.3 Ostatní osobní náklady

2. Provozní náklady ^1

2.1 Spotřební materiál 39 000
Kancelářské potřeby 15 000
Materiál 10 000
Vybavení (pořízení sestavy PC) 14 000

2.2 Energie 18 000
Služby spojené s nájmem 18 000

2.3 Opravy a udržování 8 000
Opravy a udržování budov 8 000

2.4 Cestovné 1 000
Cestovní náhrady zaměstnanců 1 000

2.5 Ostatní služby 208 000
Telefony a další spoje 6 000
Nájemné 110 000
Právní a ekonomické služby 84 000
Školení a vzdělávání 5 000
Jiné služby 3 000

ČEL.KÓV ÉNÁKLADY 1 137 000

Přehled zdrojů pro zajištěni Prorodinných aktivit

MPSV - přiznaná dotace 699 552

Město Jihlava - přiznaná dotace 132 000

Příjem z účastnických poplatků 100 000
Sponzorské příspěvky 5 448
Předpokládané příjmy celkem 937 000

Chybějící zdroje 200 000


