Výroční
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„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“
Arthur C. Clarke
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„Stabilní
organizace,
která již 8 rokem
poskytuje služby
široké
veřejnosti.“

Identifikační údaje společnosti
Název společnosti: Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Datum vzniku: 5. 4. 2012

Založení společnosti:
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).
Adresa: Horní ul. 197, 580 01 Havlíčkův Brod
Email: inpc.capkova@gmail.com
IČO: 288 31 101
Bankovní spojení: 253699307/0300, Československá obchodní banka, a.s.
Orgány organizace:
Předsedkyně správní rady: PhDr. Ivana Štrossová
Členky správní rady: Marie Bohuslavová, Jaroslava Šrámková
Předsedkyně dozorčí rady: Mgr Jana Chržová
Členky dozorčí rady: Ing. Jarmila Menšíková, Lada Radová
Ředitelka: Bc. Daria Čapková

1

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, osoby ohrožené domácím
násilím.
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.
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 odičovství
zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí aj.
• 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.
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• poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů
pečujících o děti, včetně služeb hlídání dětí a provozování klubové činnosti.
Výhled do budoucnosti
V roce 2019 organizace rozšířila svoji činnost o zřízení Mikrojeslí Havlíčkův
Brod. Díky široké a celokrajské působnosti organizace a zkušenosti s prací
s cílovou skupinou a odbornou veřejností jsme schopni pružně reagovat na
jejich potřeby. Naše aktivity pravidelně vyhodnocujeme, proto můžeme
služby organizace dlouhodobě plánovat a stávající služby v rámci potřeby i
rozšiřovat. V roce 2020 budeme na základě zpětné vazby, více aktivit
věnovat pěstounské péči.
Bc. Daria Čapková, ředitelka
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Family Point Havlíčkův Brod
Cíle a podstata služby:
Family Point byl v Havlíčkově Brodě zřízen v roce 2013.
Family Pointem se rozumí bezbariérové místo přátelské rodině, které
umožňuje pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného
života. Hlavním cílem služby Family Point je zkvalitňování životních
podmínek rodin v daném městě či obci.
Mezi další dílčí cíle služby Family Point patří posílení prorodinného klimatu
v Kraji Vysočina, zkvalitňování životních podmínek rodin, možnost péče o
děti v důstojném a přátelském prostředí, ale také odstraňováni bariér
znesnadňujících sebevzdělávání. Cílem všech aktivit Family Pointu je
posílit a zvýšit sebevědomí rodičů, iniciovat změnu životního stylu, zvýšit
samostatnost a kompetentnost k rozhodování. Nabídka těchto aktivit
pomáhá hledat možnosti pro sladění zájmů rodiny a požadavků
zaměstnavatele s ohledem na naplňování potřeb jejích členů.
Hlavními cílovými skupinami služby Family Point jsou rodiče s dětmi, rodiče
vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na
trh práce a muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi. V poslední
době naše místo navštěvují čím dál tím víc i osoby, jako například prarodiče,
osoby s narušenými vazbami na rodinu a další. Family Point navštěvuje i
široká veřejnost, která si přijde pro informaci jakéhokoliv typu.
V roce 2019 Famiy Point Havlíčkův Brod zrealizoval 51 akcí pro veřejnost
(přednášky, burzy, tvoření pro děti a dospělé).
Kontaktní pracovnice se zúčastnily 6 celokrajských a celorepublikových
porad Family a Senior Pointů.
Informovanost cílové skupiny probíhá prostřednictvím osobně, na
facebooku, e-mailem a na webových stránkách.
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Návštěvnost v jednotlivých měsících:
Měsíc
Leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

péče
51
40
25
37
43
58
46
67
42
24
28
29
490

akce
15
21
10
27
17
12
0
0
22
26
9
26
185

informace
81
80
89
99
91
73
38
63
48
42
50
75
829

internet
11
0
5
0
1
0
2
0
1
5
0
2
27

děti
203
153
140
198
127
135
115
156
100
94
87
108
1616

celkem
369
297
282
395
274
271
208
292
206
175
167
258
3194

Návštěvnost
250
200
150
100
50
0

péče

akce

informace

internet

děti
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Projekt CÍL
V září 2017 začalo Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., Horní
197, Havl. Brod realizovat celokrajský projekt CÍL – cílevědomé investice
pro

lepší

život

na

Vysočině

registrační

číslo

projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413 , podpořen z Operačního programu
Zaměstnanost. Realizátorem projektu je Český svaz žen z.s. a partnerem
Informační a poradenské centrum O.p.s. a Třebíčské centrum z.s.

Projekt je určen především pro osoby pečující o malé děti do 15 let věku,
osoby zdravotně znevýhodněné, samoživitele, osoby, které mají finanční a
existenční problémy způsobené ztrátou partnera, rozvodem, neplacením
alimentů a také pro osoby ohrožené domácím násilím. Projekt se zaměřuje
svým

Motivačně

orientačním

programem

na

rozšíření

znalostí

uplatnitelnosti na trhu práce, ale také nabízí aktivity, jako je meditace,
ženské kruhy, semináře sebepoznání či zdravý životní styl. Další aktivitou
projektu, kterou může veřejnost využít je bezplatná psychologická a
sociálně právní poradna. Všechny aktivity jsou zdarma, je zajištěno i hlídání
dětí. Dalším benefitem je proplacení jízdného v ceně veřejné dopravy.

V roce 2019 využilo aktivit projektu 238 osob. Bylo zrealizováno 44 aktivit,
které využilo 238 osob. Sociálně-právní poradenství využilo 56 osob a
psychologického poradenství využilo 70 osob.
V rámci projektu bylo také poskytnuto tréninkové pracovní místo třem
ženám, které se zúčastnily jedenácti seminářů Motivačně orientačního
programu. Tři měsíce si mohly vyzkoušet pracovat ve Family Pointu a v
organizaci na administraci projektů. Zároveň si znovu oživily pracovní
návyky.
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Mikrojesle Havlíčkův Brod
Od září 2019 realizuje Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
projekt

Mikrojesle

Havlíčkův

Brod

registrační

číslo

projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010992, podpořen z Operačního programu
Zaměstnanost.
Jedná se o službu, kdy na základě plánu Výchovy pečuje jedna chůva max.
o čtyři děti v rodinném prostředí našich mikrojeslí. Mikrojesle jsou
koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou
profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně
čtyř dětí. Provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah
umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby.
Mikrojesle zaručují kvalitu péči a finanční dostupnost pro všechny rodiče,
kteří potřebují zajistit péči o své děti.

V Havlíčkově Brodě je provozní doba Mikrojeslí od pondělí do pátku od 7.15
do 15.15 hodin. Tato pracovní doba byla přizpůsobena potřebám
pracujících rodičů.

Mikrojesle Havlíčkův Brod zajišťují péči o 8 děti, kdy některým dětem je
zajištěna péče na principu sdíleného místa.
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Informační a poradenské centrum
Vysočina o.p.s
Vzdělávání
Organizace podporuje vzdělávání zaměstnanců. V roce 2019 všichni
zaměstnanci organizace absolvovali rekvalifikační kurz chůva, ukončeném
zkouškou profesní kvalifikace. Vzdělávání bylo realizováno v pracovní době
zaměstnanců a probíhalo v prostorách Family Pointu.
Chůvy z Mikrojelí využily seminářů pořádaných MPSV, kde si rozšířily
znalosti v oblasti péče o děti.
Dvěma zaměstnankyním bylo umožněno zahájit studium na vysoké škole a
to především úpravou pracovní doby.

Poskytnutá praxe
Jedna účastnice projektu CÍL si v organizaci rozšířila znalosti a zapojila se
do projektu Vzdělávání praxí. Pod vedením zkušené mentorky si osvojila
znalosti v realizaci projektů. Organizace získala za poskytnutí praxe
peněžitou odměnu.

Dotované pracovní místo
Dotované pracovní místo bylo přiděleno účastnici, která absolvovala
Vzdělávání praxí. Dotované pracovní místo bylo poskytnuto z programu
PVB.
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Poděkování spolupracujícím organizacím
Českému svazu žen z.s. za podporu, metodickou pomoc při vedení.
ČSŽ kraje Vysočina za podporu a propagaci v Kraji Vysočina.
Městu Havlíčkův Brod a Kraji Vysočina za finanční podporu na zajištění
provozu Family Pointu.
Síti pro rodinu z.s. za spolupráci při pořádání seminářů a propagaci aktivit.

V roce 2019 Family Point v Havlíčkově Brodě spolupracoval s těmito
organizacemi:
Dobrovolnické centrum – Oblastní charita Havlíčkův Brod, Občanská
poradna Havlíčkův Brod – Oblastní charita Havlíčkův Brod, Mateřské
centrum Zvoneček – Oblastní charita Havlíčkův Brod, Centrum sociálních
služeb Petrklíč – Oblastní charita Havlíčkův Brod, Nízkoprahový klub BAN
– Oblastní charita Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův
Brod, Mammacentrum, Mateřská škola Žabičky, Oblastní spolek Českého
červeného kříže Havlíčkův Brod, Senior Point Havlíčkův Brod, Klub OKO,
AZ Centrum Havlíčkův Brod – Středisko volného času, Psychocentrum –
manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o., FOKUS Vysočina, z.ú.,
Svobodná škola Chotěboř, Informační a poradenské centrum Vysočiny
o.p.s., Muzeum Vysočiny Jihlava, HBhistory, Nemocnice Havlíčkův Brod,
Rodinné pasy Kraje Vysočina, Senior pasy Kraje Vysočina, Region
Vysočina, Motanice Havlíčkův Brod, CEKUS Chotěboř, Městské divadlo a
kino Ostrov, s.r.o., i-Vysočina.cz, Hitrádio Vysočina, Bílý Kruh Bezpečí, z.s.,
Rodinné centrum Motýlek, z.s., Kontaktní a poradenské centrum Spektrum,
z.s., Město Havlíčkův Brod, Město Třebíč, Město Světlá nad Sázavou,
Soukromá základní umělecká škola Nuselská, s.r.o., Středisko rané péče
SPRP Brno, BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s., Havlíčkobrodský deník, Klub
Šalamounek – Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s., Síť pro
rodinu, z.s.,
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Kontaktní informace

Bc. Daria Čapková
ředitelka
Telefon:
+420 602 178 864
E-mail:
inpc.capkova@gmail.com

Ilona Heijting
projektová manažerka
Telefon
+420 777 1191 40
E-mail:
inpc.ilona@gmail.com

Zdeňka Neuwirthová
ekonomka
Telefon
+420 724 535 4852

Veronika Fiřtová
Kontaktní pracovnice
Family Pointu
Telefon
+420 734 694 487
Email:
inpc.firtova@gmail.com

Informace o společnosti
Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., Horní 197,
580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 773 023 762
Web: www.poradenstvi-vysocina.cz
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