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Pečujme o děti 
společně Rodina v klidu
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Mé poděkování patří především těm, kteří se podíleli na založení organizace. 
Děkuji našemu nejvýznamnějšímu sponzorovi Vojtovi Krausovi, řediteli orga-
nizace Vojtovi Rybářovi, spolupracovnicím Martině Elterlein a Petře Machov
ské, také všem dobrovolníkům a donátorům, kteří se podíleli na dobročinné 
aukci. Děkuji Petrovi Jasinskému, který je autorem knížky Rozšířená rodina  
a organizaci Spokojení, s.r.o. která knížku vydala. 

Do dalších let přeji organizaci mnoho úspěšných projektů.

Když se ohlížím za prvním rokem organizace, cítím vděčnost a zároveň 
optimismus. Obojí čerpám z příběhů lidí, které jsem měl možnost s Rodinou 
v klidu potkat. Jsou jimi velkorysí investoři, neobyčejní spolupracovníci, 
činorodí dobrovolníci a především odhodlaní uživatelé našich služeb. Nejen, 
že sdílíme představy o společnosti spolupracujících dospělých a šťastných 
dětí, ale zároveň aktivně hledáme řešení, jak takovou společnost skutečně 
tvořit. Přeji nám všem mnoho síly a radosti na této cestě. 

Úvodní slovo

Vratislav Hlásek
zakladatel organizace

Vojtěch Rybář
ředitel organizace
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Čím se zabýváme?

Podporujeme rodiny, aby vzájemně spolupracovaly a společně vytvoři-
ly prostředí, v němž mají děti dostatek pozornosti, podnětů a mezilid-
ského kontaktu nezbytných ke svému zdravému vývoji a rodiče více 
času. Rodiny tím získávají více zdrojů, nejen časových, ale i finančních  
a emočních; svěžejší a klidnější rodiče a šťastnější děti.

Proč je to důležité?

Po rozpadu tradičních velkých rodin jsme začali vychovávat děti  
v nejmenším možném torzu rodiny, kterou tvoří dva dospělí a jedno, 
nanejvýš dvě děti. Takto omezená primární sociální skupina neumožňu-
je dětem zdravý a plnohodnotný vývoj a zároveň je pro rodiče nesmírně 
vyčerpávající. V důsledku toho prožívají obě strany mnoho zklamání  
a nejednou propadají zoufalství.

Dospělí pak mají často pocit, že ve své rodičovské roli selhávají a rodinu 
opouštějí případně ji ze strachu vůbec nezakládají. To se netýká pouze 
lidí ze sociálně slabého prostředí, ale i lidí v profesním životě úspěšných. 
Následkem je porodnost, která se dlouhodobě pohybuje pod přirozenou 
udržitelností. A přitom stačí překonat ostych a znovu na to nebýt sami. 

Základní údaje
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Pro rodiče 

Spolupráce při péči o děti přináší benefity 
minimálně 5E: energetické, emoční, ekonomické, 
ekologické a evoluční. Rodiče tak především získají 
více klidu a možností, se kterými mohou naložit  
tak, jak uznají za vhodné.

Pro společnost

Děti vyrůstající ve vhodných podmínkách snáze 
přijímají zodpovědnost za svůj život i svobodu  
a nejsou odrazení od rodičovství náročným 
modelem z vlastního dětství. Ekonomicky se 
preventivní péče a investice do dětí v předškolním 
věku projeví úsporami na sanaci a restrikci.

Jaký to má přínos?

Pro děti

Dětem přivedou „spolupracující rodiny“ do života 
nejen více blízkých lidí, ale také pevnější a pestřejší 
zázemí, nové zdroje inspirace a dnes tolik chybějící 
pozornost. Prvky, které jsou nezbytné pro jejich 
fyziologický vývoj.
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Zakladatel
Vratislav Hlásek

Správní rada
Vojtěch Kraus
Vratislav Hlásek
Martina Elterlein

Ředitel
Vojtěch Rybář

Koordinátoři projektů
Martina Elterlein
Petra Machovská

Externí spolupracovníci
Marta Macháčková
Alice Mikulášová
Alžběta Hlásková

Lidé v Rodině v klidu
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Dětství v klidu 

Dítě patří do rodiny. Až 2/ 3 dětí odebraných z péče 
rodičů by mohlo zůstat doma, kdyby se věnovala 
patřičná pozornost prevenci. Každý někdy šlápne 
vedle. Důležité je, aby měl někoho, kdo ho chytí,  
než spadne na dno.

Rodičovství v klidu 

Rodičovství je nová situace, na kterou se nedá 
připravit. Dá se však připravit na příchod změn. Cílem 
projektu je ukázat, že rodiče nemusí být na výchovu 
dětí sami. A přiznat si, že to sami nezvládají, není 
selhání, ale první krok k nalezení řešení.

Rozšiřte si rodinu

Projekt má za cíl vytvářet a podporovat síť tzv. 
rozšířených rodin, které nahrazují kmenové soužití, 
či absenci širší rodiny. Funkční síť rozšířených rodin 
má zároveň potenciál být záchrannou sítí pro 
ohrožené rodiny. 

Projekty Rodiny v klidu
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Aukce v klidu 2018

Aukci pořádáme, protože podpora rodin,  
jejich propojování a vzájemná spolupráce jsou 
podfinancovanou oblastí, která si zaslouží  
mnohem více pozornosti. Děláme tím osvětu  
tématu prevence ohrožení dětí sociální izolací. 

Na loňské aukci se nám podařilo vybrat krásných 
237 441 Kč. Děkujeme za podporu. 

Štědrý den v klidu

Příjemné neformální štědrovečerní setkání v našich 
prostorách. Aby mohly děti i rodiče strávit Štědrý 
večer ve veselé společnosti i v případě, kdy to jejich 
současná rodinná situace neumožňuje.

Sousedit.cz

Sdílíme inspiraci a zkušenosti s rozvíjením 
sousedských vztahů. Vytváříme a podporujeme  
sousedské akivity v různých lokalitách.  
Tím otevíráme prostor k navazování bližších  
vztahů a přinášíme mezi ně téma výpomoci při  
péči o děti. Pracujeme s nadbytečným strachem  
a obavami, které jsou se sousedskými vztahy  
a svěřováním dětí spojené. 
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Přednášky a semináře

17.2.  Seminář v Komunitní škole Trója – Chcete mít rodinu v klidu?
20.2. Seminář v RC Ulita – Vědomé rodičovství
3.4. Seminář v RC Ulita – Vědomé rodičovství
8.4. Seminář v Komunitní škole Trója– Vědomé rodičovství
22.4. Seminář v Komunitní škole Trója – Vědomé partnerství
19.5. Seminář na festivalu Respekt k porodu
19.6. Přednáška s diskuzí na minikonferenci Kmeny  Teal Club

Konference 

17.4. Metakonference s Petrem Ludwigem, Dlabačov
16.6. Konference Rise and Shine  Skautský Institut
14.11. Konference Živé vnitrobloky 2018

Uskutečněné akce  
v roce 2018
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Naše Otevřená setkání rodin:
27.2.  Večer s Rodinou v klidu na Národní
13.3. Večer s Rodinou v klidu na Národní
27.3 Večer s Rodinou v klidu na Národní 
14.4.  Setkání na zahradě komunitní školy Trója
20.5.  Setkání na zahradě komunitní školy Trója
16.6.  Setkání na zahradě komunitní školy Trója
28.7.  Setkání na zahradě komunitní školy Trója
25.8.  Setkání v parku v Podviní Praha 9
23.9.  Setkání v Hostavicích Praha 14
11.10. Setkání leaderů Rozšířených rodin na Národní

Publikace a Média:
Článek v Rodina a škola  Marta Macháčková
Článek v Psychologie DNES – Marta Macháčková
Rozhovor v Brain&Breakfast, Red button  online streaming
Deep Talks  rozhovor Petra Ludwiga s Vratislavem Hláskem
Stánek na Zažij město jinak 2018 – Opatovická Praha 1

21
10

35
Individuálních  

konzultací s rodinami

Skupinových  
konzultací s rodinami

Konzultací s partnerskými  
organizacemi

Konzultační činnost:
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Dárce Částka

Vratislav Hlásek 75150

Vojtěch Kraus 1000000

Vít Růžička 19900

Recruit, s.r.o. 15000

My Epico, s.r.o. 43000

Petr Dedek 1300

Karolína Rittichová 18440

Markéta Švédová 9000

Vít Rambousek 13401

Sumudu N.G. Boyinová 3500

Vomastek, s.r.o. 24000

Miloš Vlach 4500

Martin Přibil 30000

Vojtěch Rybář 13500

Petra Kovandová 4000

Marek Šafařík 40000

Martina Elterlein 1000

Tereza Bittnerová 1000

Celkem finanční příspěvky 1316691

Sponzorství a spolupráce

Děkujeme všem dárcům,  
 
kteří nás v roce 2018 podpořili. Mezi nejvýznamnější dárce patřili:
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Partner Předmět spolupráce

Aukční síň Vltavín, s.r.o. spolupráce na realizaci aukce

Aqua Angels spolupráce na realizaci aukce

Bohemia Sekt spolupráce na realizaci aukce

Studio Altair spolupráce na realizaci aukce

Malostranská beseda spolupráce na realizaci aukce

Institut fyziologické socializace, s.r.o. spolupráce při prodeji knížky 
Rozšířená rodina

Děkujeme také partnerům:

Děkujeme také všem drobným dárcům  
a dobrovolným spolupracovníkům. 



13

Rozvaha (v tisících Kč)

Finanční a ekonomické údaje

ROZVAHA

IČO

v plném rozsahu ke dni

a b c 1 2 3 4

Označení AKTIVA Číslo
řádku Brutto Korekce Netto Netto

Běžné účetní období Minulé úč. období

AKTIVA CELKEM 001 229 229
Oběžná aktivaC. 037 229 229
Peněžní prostředkyC.IV. 071 229 229
Peněžní prostředky v pokladněC.IV.1. 072 17 17
Peněžní prostředky na účtechC.IV.2. 073 212 212

a b c 5 6

Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném Stav v minulém
účetním období účetním období

PASIVA CELKEM 078 229
Vlastní kapitálA. 079 229
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)A.V. 098 229

18.04.2019

poradenství v oblasti partnerských vzzapsaný ústav

Vojtěch Rybář

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

31. 12. 2018

06930999
Václavské náměstí 773/4
Praha 1
11000

jednotky: 1000 Kč

Rodina v klidu z. ú.
Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

Rozvaha v plném rozsahu - strana 1 z 1Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL
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Výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označení NÁKLADY

a b

Číslo
řádku

c

Činnost
HospodářskáHlavní Celkem

1 2 3
NákladyA 001 385385
Spotřebované nákupy a nakupované služby celkemA. I. 002 346346
Spotřeba materiálu, energie a ostat.nesklad.dodávekA. I. 1. 003 11
Náklady na reprezentaciA. I. 5. 007 55
Ostatní službyA. I. 6. 008 340340
Osobní náklady celkemA. III. 013 3939
Mzdové nákladyA. III.10. 014 3939
NÁKLADY CELKEM 039 385385

Označení VÝNOSY

a b

Číslo
řádku

c

Činnost
HospodářskáHlavní Celkem

1 2 3
VýnosyB. 040 403403
Přijaté příspěvky celkemB. II. 043 305305
Přijaté příspěvky (dary)B. II. 3. 045 305305
Tržby za vlastní výkony a zboží celkemB. III. 047 9898
VÝNOSY CELKEM 061 403403

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. 062 1818
Výsledek hospodaření po zdaněníD. 063 1818

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

31.03.2019

Právní forma účetní jednotky

Předmět činnosti
poradenství v oblasti partnerských vz

zapsaný ústav

Ing. Nina Bočková

Osoba odpovědná z účetnictví (jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Vojtěch Rybář

Vojtěch Rybář

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ke dni

IČ

31. 12. 2018

06930999

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště
Václavské náměstí 773/4
Praha 1
11000

jednotky: 1000 Kč

Rodina v klidu z. ú.

Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL Výkaz zisku a ztráty - strana 1 z 1
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Poděkování a kontaktní údaje

Vážení dárci, sponzoři a podporovatelé,
 
vážíme si Vaší podpory a moc bychom si přáli, aby spolupráce  
do budoucna mohla pokračovat. Můžeme realizovat své projekty  
a pomáhat, protože Vy pomáháte nám. Děkujeme!

Kontaktní údaje:

Sídlo organizace: Václavské náměstí 773/4, Praha  Nové Město 110 00
Kontaktní adresa: Národní 35, Praha  Nové Město 110 00
IČ: 06930999
Telefon: +420 603 229 777
Bankovní spojení (transparentní účet): 311 322 333 5 / 2010 
Email: vojta@rodinavklidu.cz
web: www.rodinavklidu.cz


