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UNIE CETNER PRO RODINU A KOMUNITU, z.s. je nestátní nezisková organizace
působící na celostátní úrovni. Jako střešní organizace sdružuje komunitní, rodinná a
jinak zvaná centra pro rodinu a podporuje jejich iniciativy pro zvyšování kvality
v různých oblastech společenského života.
Aktuálně má více jak 50 členských center.
VIZE ORGANIZACE
Významná celostátní střešní organizace, která aktivně hájí zájmy svých členů, je uznávaným
partnerem pro tvorbu rodinné politiky a vytváří sociální partnerství v oblasti podpory rodiny.
POSLÁNÍ UNIE CENTER VŮČI
Členským organizacím
- Využívá synergie a vzájemné podpory pro zvyšování kvality služeb lokálních
rodinných a komunitních center
- Podporuje jejich lídry

Společnosti
- Formulace stanovisek podporujících kvalitu rodinného života a jejich prosazování v rovině
legislativy a rodinné politiky
Partnerům
- Profesionální spolupráce na projektech, které podporují pozitivní změny ve společnosti a
jsou oboustranně přínosné
UNIE CENTER PRO RODINU A KOMUNITU je řízena Radou Unie center, která v roce
2020 pracovala v tomto složení:
Mgr. Edita Kozinová - předsedkyně, statutární zástupce, zodpovědná za komunikaci mimo i
uvnitř UC, sociální sítě a strategické rozhodování o fungování UC
Mgr. Hana Kroupová - místopředsedkyně, zodpovědná za ekonomiku a hospodaření UC,
mentorskou podporu členským centrům
Mgr. Regína Dlouhá - pověřená oblastí rodinné politiky a dětských skupin, metodickou
činností UC
Mgr. Michaela Bernardová - zodpovědná za PR organizace
Barbora Zálohová - zodpovědná za komunikaci a podporu členských center
V minulých letech se Unie center věnovala zejména projektům, při kterých využívala
infrastruktury členských center pro vzdělávací kampaně (Tátové vítáni, Gramotnost.CZ,
Budování kapacit UC).
Od roku 2016 se věnuje především podpoře členských center a postupnému budování
vlastních kapacit pro zvýšení kvality procesů vyplývajících z poslání střešní organizace.
V roce 2020 získala podporu MPS formou dotace projektu Rodina je nejvíc.
PROJEKT MPSV “Rodina je nejvíc” pro rok 2020
Na základě intenzivní spolupráce s centry v projektech z let 2018-2019 jsme připravili projekt
na podporu kampaně pro posilování hodnoty zdravé rodiny a podpůrný mentoringový
program pro členská centra. Od března do listopadu jsme realizovali tyto aktivity:

1. KAMPAŇ Rodina má cenu
Jednalo se o ryze osvětovou kampaň, zaměřenou na posilování hodnoty rodiny a
lobby v podpoře zachování existence a podpory rozvoje center, která pracují jak s
preventivními programy, tak podpůrnými aktivitami pro rodiny.
Uspořádali jsme:
• seminář Prevence ohrožení rodiny – Podstatná a nedoceněná část rodinné
politiky ČR, který proběhl pod záštitou Stálé komise pro rodinu, rovné
příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR. Činnost rodinných, mateřských a
komunitních center představily Edita Kozinová, Regína Dlouhá, Michaela
Bernardová stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
PSP ČR.
• několik členských setkání
• pracovních setkání v komisích a pracovních skupinách a iniciovali tak další
systémové kroky v oblasti rodinné politiky, tak aby preventivní práce
rodinných center byla pochopena a do procesu rodinné politiky zahrnuta.

2.

PODPORA pro členská centra – Podpůrný mentoringový program
Zvolili jsme formát podpory přímo na pracovišti konkrétního vedoucího pracovníka, za
kterým přijíždí mentor. Docházelo tak nejen k možnosti pracovat individuálně, ale
také v prostředí a konotacích reálné situace centra.
Na jaře garantka mentoringu vytvořila seznam témat i rámec kvality, která je v
centrech očekávaná. Proškolila ostatní kolegyně ve struktuře a vedení rozhovoru na
online setkáních.
Mentorky - radní Unie center - navštívily celkem 20 členských center, některá setkání
pokračovala i v online prostoru. Většinou se jednalo o rozhovory s vedoucími center,
někde se připojil i užší tým. Centra oceňovala zejména možnost přemýšlet s
mentorkou nad konkrétním tématem, které se týkalo kvality jejich práce. Např. řízení
organizace, delegování úkolů, PR organizace - jako nástroje pro zvýšení
návštěvnosti, nápady na nové aktivity, kvalita práce v dětských skupinách, předpisy a
směrnice a jejich zavádění, komunikace v týmu, hodnocení práce apod.

Další aktivity Rady Unie center pro rodinu a komunitu:
MPSV - jednání k dotačnímu titulu Rodina 21/22
Edita Kozinová a Regína Dlouhá jsou členkami Pracovní skupiny k prevenci
NOVELA ZÁKONA O DĚTSKÝCH SKUPINÁCH
•
•

•

připomínkování novely Zákona o dětských skupinách - podklady pro poslance,
poslanecké kluby Piráti, ODS. Dopisy poslancům před projednáváním novely.
Regína Dlouhá iniciovala Petici za zachování dětských skupin. Cílem petice bylo, aby
připravovaná novela zákona o dětských skupinách nezlikvidovala současné dětské
skupiny, ale přispěla k jejich udržení a rozvoji.
Regína Dlouhá dále vystoupila v Senátu PČR s příspěvkem Zachovejme dětské
skupiny na konferenci Rodina a profese v EU v souvislosti s implementací nové
směrnice EP o rovnováze pracovního a rodinného života (21. 9. 2020).

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY
•

Regína Dlouhá vedla pracovní skupinu pro prorodinnou politiku hl. m. Prahy, která
pracovala na materiálu Základní směry prorodinné politiky hl. m. Prahy na období
2021–2022.

•

Edita Kozinová je předsedkyní komise Rodinné politiky v Městském obvodu Slezská
Ostrava a členkou pracovní skupiny komise pro Rodinu a volný čas Statutárního
města Ostrava.

COVID 19
V souvislosti s pandemií zaslán dopis p. Válkové a p. Maláčové
V roce 2020 byly v UC zaměstnány 4 osoby na dohodu o provedení práce.

EKONOMIKA

Rozvaha k 31. 12. 2020 v tis. Kč
Název organizace: UNIE center pro rodinu a komunitu z. s.

Název
Pokladna
Bankovní účty

IČ 22899952

Aktiva

Pasiva
1

19

Odběratelé, zálohy
Ostatní přímé daně
Náklady příštích období

10
2

Dodavatelé, jiné závazky

1

Zaměstnanci
Sociální a zdravotní pojištění
Výnosy příštích období

20

Dohadné položky
Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta minulých let

11

Fondy
Celkem

32

32

Výsledovka k 31. 12. 2020 v tis. Kč
Název organizace: UNIE center pro rodinu a komunitu z. s.

Popis
Spotřeba materiálu

IČ 22899952

Náklady

Výnosy

2

Spotřeba energie
Ostatní služby

56

Účetní
Propagace, publicita
Lektorné, zajištění programu
Pronájem prostor
Mzdové náklady

183

Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady

2

Tržby z prodeje služeb
Přijaté příspěvky

76

Provozní dotace

167

Celkem
Hospodářský výsledek

243

243
0

VÝHLED DO ROKU 2021
V projektu MPSV pokračovat v podpoře center, v osvětové prorodinné kampani a podpoře
realizace rodinné politiky v praxi.
Unie center pro rodinu a komunitu bude nedílnou součástí tvorby rodinné politiky.
Unie center pro rodinu a komunitu i nadále bude střežit v rámci grémia (Rodinný svaz, Síť
pro rodinu, Ymca) společné lobby v preventivní práci s rodinou.
Dokončit projekt MPSV 2021 Rodina je nejvíc.
Vytvořit nové strategie prorodinné politiky pro města i celou republiku.
Zapojovat se aktivně do prorodinné politiky a aktivit MPSV.
Spolupracovat s dalšími prorodinnými celostátně působícími organizacemi.
Ovlivnit podobu novely zákona o dětských skupinách tak, aby byly dětské skupiny
smysluplně zachovány.
Zasadit se o udržení či zvýšení alokace a být aktivní ve změnách metodiky DT Rodina
MPSV.
Podporovat lídry členských center.
Oslovovat nové potencionální členy.
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