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Motto:
„ Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu
pracovnímu životu.“
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Založení Informačního a poradenského centra o.p.s.:
Jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti Informační a poradenské centrum
Vysočina o.p.s. je občanské sdružení Český svaz žen o.s. (dále jen ČSŽ). ČSŽ je nevládní
ženskou organizací s více jak dvacetitisícovou členskou základnou. V současné době pracuje
na principu moderní a efektivní organizace, která působí převážně na dobrovolné bázi ve
prospěch a v zájmu žen. Činnost vychází ze základních mezinárodních dokumentů přijatých
OSN.
Charakteristika sdružení a vzájemná vazba mezi zakladatelem a obecně prospěšnou
společností je dána dlouholetou zkušeností ČSŽ s realizací projektů, zaměřených na integraci
osob ohrožených sociálním vyloučením a hledáním a odstraňováním překážek, které těmto
osobám brání v uplatnění se na trhu práce. Od roku 2005 byla ČSŽ provozována Informační a
poradenská centra (dále jen InPc), z nichž jedním bylo InPC v Havlíčkově Brodě sloužící
členské základně z Vysočiny. V souladu s Programovou orientací ČSŽ byl zpracován rozvoj
centra, který se svojí činností podílí na dialogu
Zakladatel obecně prospěšné společnosti je jejím ideálním partnerem schopným zajistit
nejen materiální zázemí, ale i další podporu při činnosti o.p.s.
Dne 5.4.2012 byla zakladatelem společnosti občanským sdružením Český svaz žen o.s., IČ:
00442801, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Panská 890/7 podepsána zakladatelská listina
dle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů. Na základě této listiny byla založena obecně prospěšná společnost s
názvem Informační a poradenské centrum Vysočina o. p. s. se sídlem Horní 197, 580 01
Havlíčkův Brod (sepsáno Notářským zápisem sepsaným dne 5. dubna 2012).

Základní údaje společnosti:
Název: Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Právní forma: obecně prospěná společnost
Datum vzniku: 5.4.2012
Adresa: Horní ul. 197, 580 01 Havlíčkův Brod
Mobil: 775 699 101
Email: inpc.hb@csz.cz
Webové stránky: www.inpc.hb@csz.cz
IČO: 288 31 101
Bankovní spojení: 253699307/0300, Československá obchodní banka ,a.s.
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Orgány organizace:
SPRÁVNÍ RADA
předsedkyně správní rady
členka správní rady
členka správní rady
DOZORČÍ RADA
předsedkyně dozorčí rady
členka dozorčí rady
členka dozorčí rady
ŘEDITEL

PhDr. Ivana Štrossová
Mgr. Eva Kořínková
Marie Bohuslavová
Mgr. Jana Chržová
Ing. Jarmila Menšíková
Lada Radová
Miluše Průšová, DiS

Poslání společnosti:
Posláním společnosti je přispívat k rozvoji a vytváření všestranně příznivějšího prorodinného
klimatu a podmínek pro rodinu.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou především rodiče s dětmi, rodiny, osoby pečující o osobu blízkou,
senioři, matky po rodičovské dovolené, osoby ohrožené nezaměstnaností a nezaměstnané
osoby.

Cíle organizace:
Cílem InPc je zaměřit se na zvyšování rodičovských kompetencí, poradenství a poskytováním
informací prostřednictvím Internetu a vlastních informačních databází, aktivit pro aktivní
trávení volného času rodičů s dětmi.
 Informační a poradenské centrum, o.p.s. je dobrovolné sdružení osob, které usiluje o
zlepšování podmínek života rodin, sociálně vyloučených, znevýhodněných nebo
zdravotně postižených osob.
 Svými aktivitami usiluje o zvyšování rodičovských kompetencí, podporuje aktivní
trávení volného času rodičů s dětmi, působí preventivně proti sociálnímu vyloučení
rodičů pečujících o děti či osoby zdravotně postižené. Na základě podpůrných
programů nabízí potřebným pomoc, vedoucí ke kvalitnímu a smysluplnému životu.
 Společnou vizí zakladatelů i pracovníků společnosti je dodávat cílové skupině obyvatel
pocit zodpovědnosti a odstraňovat komunikační, psychické a emocionální bariéry
vzniklé osamělým životem či životními zvraty.
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 Prioritou je šířit odborné poradenství v oblasti práce se sociálně handicapovanými,
realizovat volnočasové aktivity a sociální služby zaměřené na podporu a zvýšení
kvality života těchto cílových skupin obyvatel.
 Nabízené služby budou poskytovány osobám bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti,
jazyka, víry, náboženského vyznání, politického či jiného smýšlení, národního nebo
sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu
nebo jinému postavení.
 Globálním cílem společnosti je zvyšovat zájem o aktivní zapojení občanů cílových
skupin do veřejného dění a podpora jejich života v přirozených sociálních
komunitách.

Hlavní a dílčí činnost InPc :
 Poradenské služby v oblasti sociálně právní, psychologické, kariérové a pedagogické
 Volnočasové a vzdělávací služby
 Aktivity a preventivní programy zaměřené na mezigenerační soužití v oblasti
slučitelnosti profesních a rodinných rolí
 Služby k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti
 Zřizování a provozování Family Pointů
 odborné kurzy, školení, e-learningové kurzy a jiné vzdělávací akce, včetně lektorské
činnosti pro cílové skupiny;
 vzdělávací a tréninkové aktivity a poradenství v oblasti rodiny a rodičovství zaměřené
na zvyšování rodičovských kompetencí apod.
 poradenské služby v oblasti právní, sociální, psychologické a pedagogické;
 informační služby poskytované prostřednictvím Internetu a vlastních informačních
databází;
 aktivity zaměřené na podporu v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí
(zejména přednášková činnost a poradenství)
 preventivní programy zaměřené na mezigenerační soužití;
 aktivity pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi;
 poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o
děti, včetně služeb hlídání dětí a provozování klubové činnosti;

Doplňková činnost:
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
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Popis hlavní činnosti InPc:
A/ Motivačně orientační kurzy
Cílem motivačního modulu je seznámit účastníky s aktuálními informacemi týkající se trhu
práce. Vybavit je takovými znalostmi a dovednostmi, aby se na trhu práce pohybovali s větší
jistotou, abychom jim usnadnili vstup a udržení se na trhu práce. Modul je přizpůsoben
sílovým skupinám do těchto bloků:
 Pracovně právní vztahy – seznámení s platnou legislativou, seznámení se s typy a
náležitostmi pracovních smluv a s možnými formami výkonu práce apos.(cca 13
hodin)
 Motivace a sebepoznání - zvládání stresu, motivace, zvládání konfliktních situací,
komunikace, asertivita, naslouchán, řeč těla apod. (cca 12 hodin)
 Příprava na vstup na trh práce – zpracování životopisů, motivačních dopisů, příprava
na všechny fáze pohovorů, nácviky souvisejících dovedností včetně modelových
situací (cca 15 hodin)

B/ PC kurzy
InPc je vlastníkem modulového akreditovaného PC kurzu, zaměřeného na práci s PC a
nejběžnějšími uživatelskými aplikacemi. Kurz je koncipován tak, aby se jej mohly zúčastnit i
osoby s nulovým nebo nižším stupněm počítačových dovedností. Slouží jako motivační prvek
pro následné specializované školení, jako jsou např. nástavbové kurzy. Mohou být inspirací
pro větší pracovní flexibilitu, čímž je myšlena práce z domova nebo sebe zaměstnávání.
Cílem aktivity je prohloubit znalosti výpočetní techniky vedoucí k samostatné obsluze PC.
Naučit vytvořit dokumenty pro osobní prezentaci (životopisy, odpovědi na nabídky práce,
přihlášky do výběrových řízení, reagování na různé druhy inzerce a tyto znalosti umět plně
využít např. při zadávání na job kanály.
Kurz zahrnuje samozřejmě výuku správy souborů, MS Windows, MS Word, MS Exel, MS
PowerPoint a Internet .
Časová dotace kurzu je 40 hodin

C/ Semináře
Konzultační semináře jsou koncipovány jako další forma poradenství za pomoci odborníků z
oblasti sociální, právní, psychologické a informační gramotnosti. Konzultační semináře
probíhají formou přednášek.
Cílem seminářů je seznámit co nejširší okruh veřejnosti s aktuálními otázkami z již zmíněných
oblastí, které vedou ke slaďování profesního a rodinného života, potřeb zaměstnání včetně
pomoci rodině při zabezpečování péče o její členy a odstraňování příčin a konfliktů a jiných
nepříznivých podmínek. Probíhají v prostorách InPc, knihovnách, mateřských centrech, obce
v celém regionu kraje Vysočina - podle poptávky (ověřeno praxí).
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D/ Kariérové poradenství
Podává zaškolená pracovnice InPc na základě předchozí domluvy či rozhovoru a objednání
klienta předem. Poradenství takového typu vyžaduje přípravu. Na základě rozhovoru
pracovnice zjistí potřeby klienta a podle jeho dosavadních zkušeností, vzdělání, předchozího
profesního zaměření pomůže např. sepsat životopis a motivační dopis, v případě nutnosti
poukáže na možnost změny povolání, nebo zvýšení kvalifikace. Pomůže při vyhledávání
rekvalifikací a pomocí portálů nabízející práci je nápomocna při vyhledávání práce.

E/ Psychologické poradenství
Funguje v InPc od roku 2005, je zaměřená na poradenství a pomoc manželům, kteří nedokáží
řešit své konflikty, partnerům, kteří mají mezi sebou neshody, manželům před rozvodem,
rozvedeným manželům při úpravě styku rodičů s nezletilými dětmi, párům, které mají
starosti s výchovou svých dětí, dospívajícím, kteří si nerozumí s rodiči, lidem, kteří řeší
mezigenerační problémy a problémy souvisejícími s nezaměstnaností a z toho vyplývajícími
problémy v rodině.
Psychologické poradenství probíhá:
1 x měsíčně v prostorách InPc Vysočina v Havlíčkově Brodě,
1 x měsíčně v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Žďáře nad Sázavou
1 x měsíčně v městské knihovně v Humpolci

F/ Volný internet
je určen pro každého, kdo nemá možnost připojení se k internetu doma a chtěl by si vyhledat
informace, které souvisejí s nabídkou volných pracovních míst. Uživatelé mají možnost
bezplatného připojení na wifi.
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Přehled činnosti:
AKTIVITA

POČET

POČET OSOB

Motivačně – orientační kurz

1

12

PC kurz

1

12

Psychologická poradna

27

156

PC kurz pro tělesně postižené
osoby

1

12

Semináře

12

196

Kariérové poradenství

průběžně

8

PC kurz FOKUS

X

listopad

X

X

X

prosinec

říjen

Motivační kurz

září

srpen

červenec

červen

květen

duben

březen

únor

leden

Harmonogram konaných akcí

X

PC kurz

X

X

Kariérové
poradenství

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Psychologické
poradenství

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Volný internet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Semináře
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Finanční zpráva /zpráva o hospodaření:
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Spolupráce a participace InPc:
Spolupráce se sítí mateřských center
V letošním roce – stejně jako v minulých se nám velice osvědčila spolupráce se sítí
Mateřských center. Převážně se jedná o spolupráci ve vzájemné propagaci aktivit, které
pořádáme. Několikrát během roku jsme společně pořádali semináře, o které měly obě cílové
skupiny zájem, tato spolupráce se shledala s velkým úspěchem.

Projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině
Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky
příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00238
Částka: 7 589 827,.- 74 Kč
Doba realizace projektu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015
InPc je jedním z partnerů projektu, jeho hlavní úkolem je vytvořit a provozovat Family Pointmísto pro rodinu. Jde o bezplatnou službu pro rodiče s dětmi a nabízí pomoc při krátkodobé
péči o dítě a informace související se zapojováním žen/mužů po MD/RD na trh práce, se
slaďováním při respektování RP pro ženy a muže.
Family Point je středisko zřízené Krajem Vysočina
Hlavním úkolem InPc je:
- přispět ke slaďování prac. a rodin. života na straně především žen, i mužů vracejících se pro
MD/RD na trh práce. Konkrétním cílem je vytvoření sítě míst - Family Point - ve 3 městech.
- u příležitosti 15. května Dne rodiny vyhlášeného OSN pořádat aktivity na podporu rovných
příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života.

InPc zapojeno v projektu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v
Havlíčkově Brodě“
Ředitelka InPc se aktivně zapojila do projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve
městě Havlíčkův Brod“, který byl realizován v dubnu 2011 – březen 2013 a pokračuje i
v projektu, který na tento projekt přímo navazuje (Implementace a vyhodnocování
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod). Aktivně působí
v pracovní skupině Sociální služby pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé. Aktivity
InPc jsou prezentovány v dokumentu II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě
Havlíčkův Brod na období 2013 – 2015 a jsou součástí akčního plánu na rok 2014.

Účast na prvním ročníku veletrhu sociálních služeb města Havlíčkův Brod
V rámci veletrhu jsme prezentovali InPc. Na stánku jsme měli PP prezentaci, která
obsahovala popis aktivit společně s fotografiemi. Díky účasti jsme docílili větší propagaci
InPc širší veřejnosti.
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Spolupráce s Fokusem
InPc v rámci pracovního začleňování osob s tělesným postižením zaměstnalo naše centrum
na administrativní práce postupně dva klienty Fokusu. Spolupráce se nám velice osvědčila,
trvala jeden rok a s prací klientů Fokusu jsme byli spokojeni. Nicméně spolupráci jsme
museli z důvodů financí ukončit. Samozřejmě hledáme další možné cesty.

Vize do budoucna:
Rozšíření nabídky poradenského centra o:

Vztahové poradenství
Vztahová poradna by měla probíhat formou sociálního koučinku – klientky/ klienti si za
pomoci poradkyně definují problém, jeho příčiny a formou stanovení postupných úkolů se
snaží docílit vyřešení problémů. Klientky/ klienti budou při konzultacích vedeni k nalezení
vlastní cesty řešení.

Hlídání dětí
Rádi bychom byli schopni zajistit hlídání dětí maminkám či pečujícím osobám, které se
účastní našich kurzů a ostatních aktivit, které pomáhají k návratu na trh práce. K tomu
potřebujeme nejenom prostory, ale i pracovnici, která by byla v tomto směru flexibilní.

Poděkování organizacím:
Českému svazu žen o.s. bych ráda poděkovala za zřízení a transformaci poradenského
centra na o.p.s. Zároveň je pro nás velice důležitá finanční podpora, která nám
v následujícím roce pomůže při realizaci a vlastní provoz InPc.
ČSŽ kraje Vysočina za podporu, metodickou pomoc při vedení a propagaci v Kraji Vysočina.
Městu Havlíčkův Brod za finanční podporu, díky které jsme mohli v tomto roce pořádat
motivační kurz a zároveň jsme tak pomohli našim klientům k nastartování do nového
pracovního života.
Kraji Vysočina za finanční podporu na pořádání vzdělávacích seminářů pro rodiny.
Síti mateřských center za spolupráci při pořádání seminářů a propagaci aktivit.
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Fotografie akcí:

Výroční zpráva za rok 2012
Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
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