Naše místo z. s.
Výroční zpráva za rok 2014
Název organizace: Naše místo z. s.
IČ: 02666162
Sídlo společnosti: Studentská 1548/26, Havířov 73601
Vznik: 2. 1. 2014
Nezisková organizace Naše místo z. s. se zaměřuje zejména na tyto oblasti:
● vzdělávání a rozvoj žen na mateřské/rodičovské dovolené, absolventů, OSVČ, dětí
● podpora rodiny formou společných akcí
● volnočasové aktivity pro děti, rodiny a ženy 50+
● poradenství při hledání zaměstnání
● podpora tradic Moravskoslezského kraje
● budování komunity, která si bude navzájem předávat své znalosti a podporu
Činnosti organizace:
● provozování rodinného coworkingového centra
● pořádání vzdělávacích a zájmových kurzů, besed, tvůrčích dílen a volnočasových
programů pro rodiče s dětmi
● poskytování poradenství v oblasti personalistiky, marketingu, osobního rozvoje a
podpora rodičovských kompetencí
● organizování výletů a programu na společenských a sportovních akcích
● podpora začínajících podnikatelů, sdílená kancelář a vzdělávací workshopy
Nejvyšším orgánem je Členská schůze, statutárním orgánem pak Výkonný výbor složený
ze zvolených statutárních zástupců - předsedy (Ing. Lucie Burdová) a dvou
místopředsedů (Ing. Zuzana Pučoková, Mgr. Jan Motloch).

1. Přehled aktivit v roce 2014
leden - duben:
Založení spolku (vznik právnické osoby) a otevření rodinného centra
Spolek vznikl dne 2. 1. 2014 ustavující členskou schůzí. Dne 8. 3. 2014 byl spolek zapsán
do spolkového rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod názvem Naše místo z. s. se
sídlem Středová 622/4, Havířov-Prostřední Suchá 73564, pod IČ 02666162. Následně
byla na Magistrátu Města Havířova podána prostřednictvím agentury MRA žádost o
pronájem nebytových prostor na adrese Studentská 1548/26, Havířov 73601. Tato
žádost byla schválena a dne 16. 5. byla změna sídla spolku a zároveň provozovna
zapsána do spolkového rejstříku. Právnická osoba Naše místo z. s. je v souvislosti s
provozovanými činnostmi zapsána i v Živnostenském rejstříku.
Dne 1. 4. byla podepsána nájemní smlouva na nebytové prostory na ul. Studentská
1548/26 a zahájeny přípravy na otevření rodinného centra, které proběhlo 30. 4. Tyto
přípravné práce byly financovány z prostředků zakládajících členů.
K propagaci aktivit spolku byly vytvořeny webové stránky a profil na facebooku, zároveň
byly zasílány tiskové zprávy z důležitých akcí do místního tisku a zpravodajských
portálů.
květen - červen: 
Ve zkušebním provozu centra proběhlo několik akcí pro veřejnost:
● Dopoledne opravdových plen (partnerem akce GAGA´s pleny)
● Májový den (ukázka aktivit centra, pro nezájem zrušeno)
● Bazar dětského oblečení
● Business snídaně
● Veselá hernička
● Tvůrčí dílny pro ženy
● Tvůrčí dílny pro děti (později přejmenováno na Veselá dílnčka)
● Baby English
● Personální kurz
● Polština pro začátečníky
● Kavárna
● Kurzy šití s Reginou Michnovou (
www.sicikurzy.cz
)
● Kurzy: Jak na projekty a nezbláznit se (Honza Slavík), Tvorba osobní mandaly
(Iva Folwarczná), Úvod do Montessori pedagogiky pro rodiče (Daniela Ballová)
● Setkání se Sociálním odborem Města Havířova (vedoucí OSPOD Milada Páclová)
● Den otců

červenec - srpen: V prázdninových měsících se aktivita přenesla z velké části na
procházky a výlety pro veřejnost pro podporu povědomí o spolku.
● Výlet na kozí farmu (
http://www.kozifarma.com/index.html
)
● Piráti na koupališti (Koupaliště Havířov, smlouva o spolupráci se SSRZ Havířov)
● Výlet do Stanislavic k dobrovolným hasičům
● Den pro celou rodinu v Ostravě (včetně programu v Divadle loutek Ostrava)
● Autobusový zájezd do ZOO Lešná
● Výlet za Vodníkem Slámou (
http://mlyn.uslamy.cz/
)
● Letní program byl doplněn o přednášky (Kurz homeopatie - Přírodní lékárnička
na léto, Bylinný receptář aneb domácnst bez chemie) a dále probíhal program
Veselá hernička, Tvůrčí dílny pro ženy a Business snídaně.
● Zároveň v prostorách proběhly narozeninové oslavy několika docházejících dětí.
září - prosinec: Od začátku školního roku se pro velký zájem otevřely nové termíny
Veselé herničky (a přesun na středu), obnovily se Kurzy šití a připraven byl pestrý
tématický program, tentokrát již převážně v prostorách centra. Během podzimu
probíhala zkušebně výuka angličtiny pro děti a angličtiny pro maminky (s hlídáním
dětí), která však z důvodu nízkého zájmu nebude v roce 2015 pokračovat.
● podzimní program: Dýňování, Stavíme krmítko pro ptáky
● odborné přednášky a besedy: Seznámení s homeopatií, Úvod do logopedie, Krása
hor, Přednáška o imunitě
● Díky podpoře Nadace ČEZ proběhly kurzy Jak si najít práci a Jak si rozjet vlastní
podnikání, které byly slavnostně zakončeny Kreativním jarmarkem a pokřtením
kalendáře pro rok 2015 (děkujeme firmě Fotolab za vstřícnou cenovou nabídku).
● Předvánoční čas pak naplnil speciální adventní program, zahrnující např.
Světýlka pro radost (výroba svíček a svícnu), Zdobení perníčků, Výroba
vánočních přání či Zdobení vánočního stromečku. Rok byl ukončen vánoční
besídkou a generálním úklidem.
● Během podzimu došlo i na besedy, konkrétně s Miladou Páclovou, vedoucí SPOD
Magistrátu Města Havířova, na téma Soudní řízení o dítě a se zástupci střediska
RaD SSMH v rámci Týdne rané péče.
● Prostory centra slouží i pro schůzky rodičů dětí se specifickými poruchami učení.
● V říjnu a listopadu proběhly i vzdělávací akce pro pěstounské rodiny spadající
pod Magistrát Karviná a karvinská zařízení MC Sluníčko a Slezská diakonie.
● Dobrovolníci spolku vypomáhali s programem na veletrhu Čokoládový festival a
představili výrobky našich klientů na Dni otevřených dveří OA Havířov.

2. Dosažené úspěchy
Během jednoho měsíce (1. - 30. 4. ) se podařilo upravit a vybavit nebytové prostory na
ul. Studentská pro využití jako rodinné coworkingové centrum, čímž se zjednodušil styk
s veřejností a možnost naplňování cílů spolku.
● Díky darům a podpoře partnerů byly prostory dále rozvíjeny: dar společnosti HTS
a.s. byl použit na dovybavení pracovního koutku, firma PCConsulting poskytla
osobní počítač a servis výpočetní techniky (software Windows8 a MS Office byl
pořízen za administrativní poplatek díky daru společnosti Microsoft
zprostředkovanému firmou Techsoup). Z velké části byly rovněž darovány hračky
a kancelářské potřeby.
● Pro velký zájem byly rozšířeny zejména služby pro nejmenší děti a jejich rodiče.
Program zajišťuje Michaela Tvardková, která je od 1. 11. 2014 zaměstnancem
spolku (s dotací ÚP).
● Partnery programu se stali Regina Michnová (Šicí kurzy, sicikurzy.cz) a GUG.cz
(GBG Havířov, komunitní vzdělávání), dlouhodobým lektorem je Lenka Szopová
(homeopatie, přírodní lékárnička), Jana Kutajová (tvůrčí dílny), Zuzana
Pučoková (Jak si rozjet vlastní podnikání) a Lucie Burdová (Personální kurzy).
Mezi dalšími se v centru představil např. Tomáš Kadlec (Krása hor), Taťána
Vaňková (Živnosti a živnostenská oprávnění), Darja Janků (Daně a daňové
povinnosti OSVČ), Honza Slavík (Jak na projekty), Jan Ohánka (Autorská práva a
marketing), Kateřina Kabotová (logopedie) a Radim Galuszka (Kapitál pro
podnikání).
● Byl schválen projekt Podpora zaměstnanosti žen jako znevýhodněné skupiny,
podpořený Nadací ČEZ. V rámci tohoto projektu proběhly personální kurzy v
období září - listopad 2014. Na základě zpětné vazby od účastníků proběhl i
prodejní jarmark, vytvoření promo kalendáře pro rok 2015 a výhledu další
podpory začínajících podnikatelů v regionu.
● Podařilo se navýšit množství prodaných permanentek na naše služby a vytvořit
vracející se a rozvíjející se komunitu. Díky marketingovým nástrojům (letáky,
online marketing, šeptanda, tiskové zprávy) roste i povědomí veřejnosti o spolku
a službách, které nabízí)

3. Body k zamyšlení a ponaučení
● Na zajištění provozu rodinného centra, zejména personálních nákladů, je nutné
získat podporu partnerů a donátorů, zvýšit úspěšnost podaných přihlášek v
grantových výzvách a prohloubit spolupráci s místními organizacemi a úřady.
● Dále je potřeba pokračovat v propagaci spolku, zaměřit se i na širší veřejnost a
dostat se do povědomí živnostníků.
● Výhledově je nezbytné naplnit kapacitu prostor dalšími akcemi, případně
pronájmem na soukromé akce tak, aby se získanými prostředky uhradily
provozní náklady, energie a služby. Zároveň snižovat tyto náklady uváženými
úsporami (šetřit vodou, zbytečně nepřetápět, nesvítit v místnostech kde nikdo
není atd. Protože i ochrana životního prostředí je mezi cíli spolku, budou dále
primárně využívány použité materiály, vybavení z druhé ruky aj. K tomuto
udržitelnému způsobu hospodaření je potřeba vést i klienty centra, zvláště svým
vlastním příkladem a dostatkem informací.)

4. Plány do budoucna, nejbližší akce v roce 2015
● Novinky v programu pro rodiče s dětmi: Vedle Veselé herničky pro děti od 1 do 3
let od ledna nabízí centrum pro děti do 1 roku Cvičení pro děti a Pelíšek - volnou
hernu. Služby pro maminky jsou rozšířeny na Hlídací herničku a Kino pro
maminky.
● Poradenství: Náhodné besedy a přednášky o homeopatii vyústily v
homeopatickou poradnu zajišťovanou Lenkou Szopovou. Dále naši dobrovolníci
nabízí poradenství v oblastech personalistiky (Lucie Burdová), IT a online
marketingu (Zuzana Pučoková, GBG Havířov), psychomotorického vývoje dětí
(Michaela Tvardková) a daní (Lucie Burdová).
● Téma měsíce: ucelený koncept akcí a článků na dané téma
● Zajímavé akce pro veřejnost - maškarní bál, mobilní planetárium, pyžámková noc
a veřejné čtení, ekologická výchova aj.
● Marketingová podpora sdílené kanceláře, coworkingu, krátkodobé hlídání dětí
pro podporu zaměstnanosti v regionu.
● Organizování akcí, a to jak společenských, sportovních či kulturních, tak hlavně
vzdělávacích.
● Rozšířit spolupráci s místními organizacemi, dalšími neziskovkami i firmami.

