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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
Název společnosti:  Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěná 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.hb@csz.cz 

IČO: 288 31 101 

Bankovní spojení: 253699307/0300, Československá obchodní banka ,a.s. 

 

 

 

mailto:inpc.hb@csz.cz


3 
 

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.  

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) 
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 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; 

 

ORGÁNY ORGANIZACE: 

SPRÁVNÍ RADA   
předsedkyně správní rady PhDr. Ivana Štrossová 

členka správní rady Mgr. Eva Kořínková 
členka správní rady Marie Bohuslavová 

DOZORČÍ RADA  
předsedkyně dozorčí rady Mgr. Jana Chržová 

členka dozorčí rady Ing. Jarmila Menšíková 

členka dozorčí rady Lada Radová 
ŘEDITEL Miluše Průšová, DiS. 
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Přehled činnosti  Family Pointu a InPc Vysočina v roce 2016 
1. Jarní dny  

Od 30. března začaly Jarní dny na Family Pointech, a i přes nepřízeň počasí nás velice potěšilo, že si návštěvníci našli čas a přišli s dětmi 

nasát jarní atmosféru . 

Připravily jsme pro návštěvníky pletení pomlázek, zdobení perníčků, v dalších dnech měli návštěvníci možnost si vyzkoušet enkaustiku a 

malování na papírová srdíčka, dále jarní dekoraci např. kytičky z látek, květinovou vazbu a sami si ozdobit květináče s živými květy. Také 

si mohli namalovat vajíčko voskem, vyrobit kuřátko z kukuřičného šustí, měli možnost naučit se háčkování vajíček a kuřátek. Malování 

na obličej je zábavnou atrakcí nejen pro děti a proto si děti mohly tuto atrakci užít každý Jarní den. 

 Myšlenka přiblížit tradiční velikonoční zvyky a společně oslavit příchod jara, se určitě splnila, dokonce jsme zaznamenaly nové 

návštěvníky Family Pointu. Této akce se zúčastnilo celkem  
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2.  Den rodiny na Family Pointu 

 

 

                                           
 

 

 

 

 

3. Mezinárodní den proti násilí - Otevři k násilí oči 

Ve středu 25. 11. 2016 u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí proběhla na Family Pointu výstava fotografií Bílého kruhu bezpečí, 

která upozorňuje na tento celospolečenský problém.  

S akcemi pro veřejnost s podtitulem „Otevři k násilí oči“ se zapojila mateřská a rodinná centra, Family Pointy i další neziskové 

organizace realizující služby pro rodiny. 
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4. Volný čas není nuda 

V pátek 2.9.2016 jsme propagovaly Family Point na akci Volný čas není nuda v Havlíčkově Brodě v parku Budoucnost. V našem stánku 

děti plnily úkoly, kdy z plastových víček musely napsat svoje jméno a nejmenší děti měly z víček sestavit obrázek z předlohy.  

 

 

 

5. Den pro rodinu 

V sobotu 11.9.2016 jsme se zúčastnily Dne pro rodinu v Šejdorfském mlýně. Kromě dílniček, kde si mohly děti společně s rodiči vyrobit 

želvičku z mušliček, jsme propagovaly na těchto akcích jak aktivity a služby Family Pointu, tak i rodinné pasy Kraje Vysočina.  
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6. Cyklus zdravého vaření   

 
 13.9.2016 Zdravé svačinky 

           
 4.10.2016 Bezlepkové pečení 

          
 29.11.2016 Bulgur 
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7. Cyklus tvoření s Lenicí  
 20.1.2016 Výroba mozaiky 

 9.3.2016 Velikonoční dekorace 

 12.10.2016 Podzimní dekorace – věnce, dýně ze svetrů 

 7.12.2016 Vánoční dekorace 
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8. Cyklus individuální výuky dětské jógy –  

Ve dnech 17.5.2016, 24.5.2016, 31.5.2016 

Poslední stálou aktivitou je jóga pro děti, kde si děti v našich poměrně malých prostorách učí poznávat své tělo, správnému dýchání, 

rovnováze, uvolnění a v neposlední řadě i říkanky k jednotlivým sestavám. I tako aktivita si již našla svoje malé stálé návštěvníky a v tuto 

chvíli i vzhledem k malým prostorám máme již skupinku plně naplněnou 

9. Dětský Klubík 

Ve dnech  14.3.2016, 11.4.2016, 30.5.2016 

Klubík – aktivita zaměřená na téma odvíjející se většinou od ročního období, zvyků a případně poptávky dětí a maminek. Tvoření, 

povídání a společné sdílení nápadů je hlavním mottem této aktivity. Sledujeme, že se nám utvořila stálá skupinka dětí a jejich maminek, 

které Kubík navštěvují. V případě pěkného počasí už jsme měly Kubík i na naší zahrádce, což maminky i děti velice kladně uvítaly. 
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10. Cyklus „ Tajemství žen“  

Ve dnech 22.2.2016, 10.3.2016, 8.6.2016 

Tajemství žen patří také mezi pravidelnou akci, která je určená pouze pro ženy. Nemusí to být nezbytně pouze maminka, ale vzhledem 

k náplni, kdy se ženy mají věnovat pouze samy sobě, je žádoucí, aby se účastnily bez dětí. I v této akci už máme utvořenou malou 

skupinku žen, které nás navštěvují pravidelně. 

 

11. Cyklus přednášek „jak si pomoci s reflexní terapií“ 

 21.9.2016 Seznámení s RT – mapa nohy  ruce 

 19.10.2016 Univerzální body  - body první pomoci 

 16.11.2016 Uvolnění krku a páteře 

 14.12.2016 Zaměřeno na oči, uši, žlučník, zuby, dutiny 
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12. Realizace ostatních seminářů, besed a kreativních kurzů  

Semináře na témata: Úspěšné hubnutí s rozumem, komunikace v rodině, Sebevědomí, Výživa těhotných a kojících žen, Sociální potřeby 

dětí a následky jejich neuspokojení  ( Hotel Slunce), Příkrmy a batolecí strava, Zdravá rodina I, Dětská párty aneb zdravá inspirace 

k nakousnutí, Jak být fit v těhotenství, ADHD (Hotel Slunce), Netradiční setkávání s alternativním pohledem na řešení problémů, 

Příprava vánočních čajů,  

 

13. Soutěž rodina aneb jak ji vidím já  07,08/2016 
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14. Mikuláš na Family Pointu  
 

Mikuláš, anděl i čert neodmyslitelně patří k české kultuře a lidové tradici. I když se Mikuláš se svými společníky objevují až v podvečerních 

hodinách, kontaktní pracovnice z Family Pointu pozvaly tyto magické postavy již na dopoledne. 

 

 

 



14 
 

15. Návštěvnost Family Pointu Havlíčkův Brod v roce 2016 

 

r. 2016 péče akce informace internet děti celkem 

leden 16 14 25 12 48 115 

únor 14 5 32 10 63 124 

březen 37 229 45 22 101 434 

duben 41 16 43 8 129 237 

květen 48 24 40 7 90 209 

červen 42 114 37 14 109 316 

červenec 18  0 17 9 33 77 

srpen 39  0 20 7 77 143 

září 50 15 32 11 79 187 

říjen 54 41 32 3 94 224 

listopad 54 30 31 0 69 184 

prosinec 31 52 11 0 62 156 

celkem 444 540 365 103 954 2406 
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V roce 2016 Family Point v Havlíčkově brodě propagoval či spolupracoval s těmito organizacemi:  

Dobrovolnické centrum, Krajská knihovna, Charita HB, MC Zvoneček, Mamma centrum, Občanská poradna, Miniškolka Žabičky, ČSŽ o.s., 
Nízkoprahový klub BAN, ČČK, Senior point, Klub OKO, AZ centrum, Psychocentrum manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, Fokus 
Vysočiny atd. 

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 a Kraji Vysočina za finanční podporu na zajištění provozu Family Pointu 

Síti mateřských center za spolupráci při pořádání seminářů a propagaci aktivit. 

 

 

Zpracovala: Průšová Miluše 

 

 

 

 

 

 

 


