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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Názevspolečnosti:Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Právní forma:obecně prospěná společnost
Datum vzniku:5. 4. 2012
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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.capkovagmail.com
IČO:288 31 101
Bankovní spojení: 253699307/0300, Československá obchodní banka, a.s.
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POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI:
Posláním společnosti jepřispívat 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.

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 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;

ORGÁNY ORGANIZACE:
SPRÁVNÍ RADA
předsedkyně správní rady
členka správní rady
členka správní rady
DOZORČÍ RADA
předsedkyně dozorčí rady
členka dozorčí rady
členka dozorčí rady
ŘEDITELKA

PhDr. Ivana Štrossová
Jaroslava Šrámková
Marie Bohuslavová
Mgr. Jana Chržová
Ing. Jarmila Menšíková
Lada Radová
Bc. Daria Čapková

Family Point
Cíle a podstata služby
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 zájmu rodiny a požadavků zaměstnavatele s ohledem
na naplňování potřeb jejích členů.
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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.

Realizované aktivity:
Přednášky:
11. 1. 2018 – Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle Dalajlámy
17. 1. 2018 – Terapeutické využití kamenů a minerálů – ochrany smaragd, turmalín, malachit
14. 2. 2018 - Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle Dalajlámy
21. 2. 2018 – Poznávání a používání bylinek – dokončení bylin proti nachlazení a na podporu imunity a nově bylinky proti depresi
14. 3. 2018 - Terapeutické využití kamenů a minerálů
21. 3. 2018 - Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle Dalajlámy
26. 3. 2018 – Velikonoční tvoření
18. 4. 2018 - Poznávání a používání bylinek – bylinky proti depresi
25. 4. 2018 - Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle Dalajlámy
2. 5. 2018 - Terapeutické využití kamenů a minerálů
16. 5. 2018 - Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle Dalajlámy
21. – 24. 5. 2018 – Týden pro rodiny plný tvoření
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1. 6. 2018 – Den dětí
7. 6. 2018 – Poznávání a používání bylinek
27. 6. 2018 - Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle Dalajlámy
2. 7. – 6. 7. 2018 – Jóga pro začátečníky
9. 7. – 13. 7. 2018 - Jóga pro začátečníky
16. 7. – 20. 7. 2018 – Intenzivní kurz malování a tvoření pro děti, odpoledne i pro rodiče
9. 9. 2018 – Den pro rodinu – Šejdorfský mlýn
10. 9. 2018 – Kudy z nudy – park Budoucnost
11. 9. 2018 - Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle Dalajlámy – Život
12. 9. 2018 – Mystické kameny – Lápis lazuli, Čaroit, Perly
16. 10. 2018 - Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle Dalajlámy – Tělo
17. 10. 2018 – Minerály s tajuplným vznikem – Tanzanit, Larimar, Perly
7. 11. 2018 – Poruchy chování u dětí a vliv rodičů na jejich vývoj
13. 11. 2018 - Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle Dalajlámy – Duše
14. 11. 2018 – Zkameněliny, zkamenělé pozůstatky
28. 11. 2018 – Hledáme jinou cestu
29. 11. 2018 – Předvánoční tvoření
5. 12. 2018 – Mikuláš
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11. 12. 2018 - Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle Dalajlámy – Láska
12. 12. 2018 – Bylinky – Vánoční speciál
13. 12. 2018 – Řeč snů
Vzdělávání dětí předškolního věku ve FP - každé úterý výtvarná dílnička pro děti a jejich rodiče
Každé úterý pořádáme tvořivé dílničky pro děti předškolního věku. Připravujeme jednoduché výrobky, které by měly děti zvládnout za
malé pomoci rodičů. Snažíme se podporovat aktivní trávení času dětí s rodiči při společné práci, během které se prohlubují jejich citové
vazby a spolupráce.

Účast na poradách kontaktních pracovnic Family Pointu realizovaných Krajem Vysočina
2. 1. 2018 - Krajský úřad Jihlava
16. 3. 2018 - Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
6. 4. 2018 – Hodina H, Senior Point, Pelhřimov
8. 6. 2018 - Family Point Třebíč
7. 9. 2018 - Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
2. 11. 2018 – Family Point, Žďár nad Sázavou
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S registrací rodinných pasů pouze pomáháme, pokud mají klienti zájem, ale pouze při internetové navigaci. Nesetkali jsme se s tím, že by
někdo projevil žádost o sepsání registrace v papírové podobě. Zajisté je to i tím, že tato generace již plně umí obsluhovat PC a veškeré
informace si na internetu vyhledá.
měsíc
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Návštěvnost v jednotlivých měsících

Facebook Family Pointu Havlíčkův Brod
K hlavní propagaci Family Pointu Havlíčkův Brod a akcí v okolí využíváme především Facebookovou stránku, kde kontaktní pracovnice
denně aktualizují informace a akce s rodinným tématem.
Nárůst dlouhodobého počtu „like“ byl rovnoměrný s patrným zvýšením ve 4. čtvrtletí, kdy se zdvojnásobil i počet nových „To se mi líbí“.
Počet aktivních uživatelů stránky byl po celý rok podobný, přímo úměrný narůstající oblíbenosti stránky. Celkový dosah obsahu za den
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by ve čtvrtém kvartálu skoro dvakrát vyšší než v prvním. Celkový počet oslovených uživatelů v průběhu roku rovnoměrně narůstal a
rozdíl mezi první a posledním čtvrtletím v roce 2018 je opět skoro dvojnásobný.

Zprostředkování charitativních akcí ve FP
Family Point Havlíčkův Brod je sběrným místem pro víčka, která nám pravidelně nosí lidé všech věkových kategorií. Sběrem víček jsme
podpořili Natálku z Úsobí a Kubíčka. Ve FP jsme také sbírali zdravotní pomůcky pro pana Aleše z Havlíčkova Brodu. Naposledy jsme
odevzdáním několika kilogramů víček podpořili kočičí útulek Mikeš v Havlíčkově Brodě.

Euroklíče
Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských
zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“. Asociace
krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu na území ČR.
Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost
veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:
a) budou tato zařízení osazena jednotným „Eurozámkem“,
b) osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální „Euroklíče“,
c) v jednotlivých krajích budou „Euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
d) seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „Euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách
(např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).
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Family Point Havlíčkův Brod je kontaktním místem kde si rodiče dětí do tří let mohou zapůjčit Euroklíč.
V tuto chvíli Family Point Havlíčkův Brod poskytl k zapůjčení 28 Euroklíčů. Stále se snažíme sdílet informace o tomto projektu (na
facebooku a webu Family Pointu) a osobně informovat veřejnost, k čemu je klíč užitečný a kde ho lze využít.

Projekt CÍL
V listopadu 2017 začalo Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., Horní 197, Havl. Brod realizovat celokrajský projekt CÍL.
Realizátorem projektu je ČSŽ a partnerem projektu je InPc a Třebíčské centrum.
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.
2018
Family Point
z toho
spotřeba, oprava a služby

Příjmy celkem Výdaje celkem
360011,54
364073,26
110081,76

mzdové a ostatní náklady

253991,50

prov.dotace a úroky

360011,54

CÍL
z toho

1213157,08

1213157,08
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DHM
NN vč. Mezd z NN
Nájemné
mzdové náklady
dotace ze st.rozp.

63350
128364,08
21500
1087251
1213157,08

Spolupracující organizace:
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, MaMMa Centrum, 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.,

Poděkování organizacím:
Českému svazu žen o. s. a ČSŽ kraje Vysočinaza podporu, metodickou pomoc při vedení a propagaci v Kraji Vysočina.
Městu Havlíčkův Brod a Kraji Vysočinaza finanční podporu na zajištění provozu a pořádání vzdělávacích seminářů pro rodiny.
Síti pro rodinu, z.s. za spolupráci při pořádání seminářů a propagaci aktivit.
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