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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. 
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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 2015 
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. Organizace přednášky s PaedDr. Zdeňkem Martínkem 

Ve spolupráci s ČSŽ jsme na konec školního roku připravily přednášku s PaedDr. Zdeňkem Martínkem na téma Sociálně patologické jevy 

u dětí na základních školách. Pan doktor se zaměřil na šikanu její agresory a oběti. Jeho vyprávění nadchlo všechny přítomné, ač  to bylo 

velmi smutné téma, nicméně je třeba o těchto záležitostech mluvit. Doktor Martínek také připomněl, že šikana se netýká jen základních 

škol, ale mateřských a středních. Vzhledem k velkému zájmu návštěvníků jsme tuto akci pořádaly v hotelu Slunce a i tak byly prostory 

salónku plně obsazeny. 
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3.  Organizace oslavy Dne rodiny 

V rámci oslavy Dne rodiny jsme v měsíci květnu připravili pro veřejnost dvě zajímavé 

přednášky. První byla na téma Partnerské konstelace. Partnerské konstelace Vám 

umožní podívat se na potíže, které řešíte ve svých partnerských vztazích. Pochopení 

minulosti někdy rozsvěcí světlo nad současností, což může být krokem k objasnění 

partnerských, rodinných neshod, problémů při hledání partnera nebo neshod s okolím. 

Poutavou přednášku povede Bc. Jan Sobotka vedoucí Terapeutické komunity SEJŘEK.  

 

 

Odpolední přednáška na téma První pomoc s Magdalenou Vojtěchovou vysvětlila a 

předvedla, jak poskytovat první pomoc u všech typů poranění, se kterými se mohou setkat 

jak v práci, tak v běžném životě.  

 

 

Ze statistik a zkušeností bohužel vyplývá, že při skutečně kritické život ohrožující 

příhodě, tj. v situaci, kdy dojde u postiženého k zástavě krevního oběhu, zbývá na 

záchranu jeho života doslova pouze několik minut. Mozkové buňky začínají velmi 

rychle (během 3-5 minut) odumírat a do deseti minut jsou již zpravidla tak poškozeny, 

že i pokud se pacienta s tak dlouho trvající poruchou oběhu podaří zachránit, kvalita 

jeho života je zpravidla  

tristní. 

 

Je ale rovněž známo, že kvalitně prováděná laická resuscitace významně prodlužuje 

čas, který je vyhrazený pro účinnou záchrannou akci, až na dvojnásobek. Největší 

zážitek pro účastníky a jejich děti byla možnost vyzkoušet si resuscitaci v praxi.  
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4. Mezinárodní den proti násilí - Otevři k násilí oči 

Ve středu 25. 11. 2015 u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí proběhla na Family Pointu výstava fotografií Bílého kruhu bezpečí, 

která upozorňuje na tento celospolečenský problém. Tuto výstavu jsme obohatily Enkaustikou (technika malování horkým voskem) což 

je relaxační technika pro dospělé i děti, pod vedením lektorky Jany Čížkové. Děti si zároveň mohly vyrobit srdíčka a ozdobit si s nimi 

domov. 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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5. Účast na akci Barevné vánoce 

Kraj Vysočina pořádal 10. 12. 2015 Barevné vánoce, kde přizval ke spolupráci 26 vystavovatelů a zboží s vánoční tématikou nabízelo více 

než 300 prodávajících. Této velkolepé akce jsme se také zúčastnily, využily jsme tuto příležitost k propagaci Family Pointů na Vysočině a 

také jsme vytvořily zázemí na tvoření s dětmi. 
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6. Mikuláš na Family Pointu 

7. 
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7. Pomoc při realizaci seminářů Dítě v bezpečí:  

Způsob, kterým rodič přistupuje k výchově svých dětí, ovlivňuje rodič víc, než si dovede představit. Přednášky jsou koncipovány tak, aby 

si rodič uvědomil, uměl uchopit a rozvíjet vlastní rodičovskou sebedůvěru. Jak vhodně povzbuzovat a motivovat děti a jak se stát 

podporujícím a spokojeným rodičem. 

Přednášky realizovalo Centrum 

pro rodinu a sociální péči za 

výrazné podpory Informačního 

a poradenského centra o.p.s. a 

Family Pointu. 
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8. Realizace ostatních seminářů, besed a kreativních kurzů  
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9. Návštěva z domova pro seniory  

Paní Trnková a paní Dvořáková  dvě  usměvavé a energické dámy domova pro seniory v Reynkově ulici nám předaly vlastnoručně 

ušité látkové kočičky pro potěšení a zábavu našim malým návštěvníkům Family Pointu. Za krásné kočičky a příjemné setkání moc 

děkujeme :) Dále bychom chtěly touto cestou poděkovat i ředitelce domova pro seniory paní Mgr. Magdaléně Kufrové, která nám 

setkání zprostředkovala. Budeme se těšit na další spolupráci. 
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9. Motivačně orientační kurz 

Na tento kurz jsme dostali dotaci města Havlíčkův Brod, která byla použita především na úhradu lektorného. 

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  

 Motivace a sebepoznání  - zvládání stresu, motivace, zvládání 

konfliktních situací, komunikace, asertivita, naslouchán, řeč těla  

 Příprava na vstup na trh práce – zpracování životopisů, motivačních dopisů, příprava na všechny fáze pohovorů, nácviky 

souvisejících dovedností včetně modelových situací  

 PC kurz 
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Návštěvnost Family Pointu 

 

Návštěvnosti Family Point Havlíčkův Brod 2015 

  Péče Akce Poradna Informace Internet Děti Celkem 

Leden 19 1 3 35 23 87 168 

Únor 21 7   14 14 38 94 

Březen 51 7   63 17 111 249 

Duben 26 10   60 24 101 221 

Květen 45 12 1 42 14 68 182 

Červen 37 48   23 13 60 181 

Červenec 33     6 8   47 

Srpen 24 5   28 8 55 120 

Září 30 8   29 11 47 125 

Říjen 19     38 5 58 120 

Listopad 23 20   30 9 30 112 

Prosinec 15 23   25 15 87 165 

Celkem 343 141 4 393 161 742 1784 
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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 Point- místo 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.  

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. 

 

 

 

 

 


