Centrum pro rodinný život, ž.s.
Biskupske nám. 841/2, 779 00, Olomouc
Tel.: 587 405 250, www. rodinnýživot.cž, e-máil: rodiná@ádo.cž

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2019
„Rodina je důležitá a je nezbytná pro přežití lidstva.
Nebude-li existovat rodina, přežití lidské kultury bude
ohroženo. Rodina je základem, ať se nám to líbí či nikoliv.“
papež František
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Orgánižácní strukturá

NÁZEV:

Centrum pro rodinný život, ž.s.

ADRESA:

Biskupske námestí 841/2
779 00 Olomouc

TELEFON:

587 405 250, 720 110 750

E-MAIL:

rodiná@ádo.cž

WEB:

www.rodinnýživot.cž
žápsáný spolek

PRÁVNÍ FORMA:

IČO:

14615240

DIČ:

CZ14615240

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Fio bánká
Dolní námestí 20
779 00 Olomouc
ČÍSLO ÚČTU:

2800068926/2010

PŘEDSEDA SPOLKU: Mgr. Josef Záboj
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Poslání spolku
Prosážujeme pevne morální hodnotý, ktere tvorí žáklád lidske osobnosti, žejmená
upevnování á plný rožvoj mánželskeho á rodinneho životá. Aktivitý á cinnosti smerujeme
k posílení á povžbužení rodin á jejich clenu, k prohlubování mánželství á rodinných vžtáhu.
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Personální obsážení spolku
Mgr. Josef Záboj
 prográmý pro rodiný á mánžele
 prográmý pro muže
 prográmý pro otce s detmi
Bc. Márcelá Řežnícková
 prográmý pro žený
 porádenství
 ákce pro nežádáne
Mgr. Márketá Mátlochová
 kuržý Priroženeho plánování rodicovství
 prográmý pro seniorý
 cásopis Řodinný život
Mgr. Petrá Girásková
 kuržý príprávý ná mánželství
 kurž Skolá pártnerství
 kuržý pro lektorý (príprávý) snoubencu

Mgr. Mártiná Orságová
 ucetnictví á ádministrátivá
 správá ákcí
 cásopis Řodinný život
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Náse cinnost
SVOU ČINNOST A SVÉ PROGRAMY ORIENTUJEME NA TYTO CÍLOVÉ SKUPINY:








nežádání
snoubenci
mánželske párý
rodiný
seniori
otcove s detmi
muži, žený

NAŠE PROGRAMY SE ZAMĚŘUJÍ NA:
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vždelávání ucástníku
vždelávání á metodicke vedení lektoru
prográmý pro rodiný
prográmý pro otce s detmi
prográmý pro muže
porádenství
publikácní cinnost

Hospodárení žá rok 2019
VÝNOSY
Dotace MPSV
Tržby za vlastní výkony
a zboží
Ostatní výnosy

CELKEM
403257
726391,87
357552,23
1487201,1

NÁKLADY
spotřeba materiálu

CELKEM
85301,58

náklady na cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
daně poplatky
ostatní náklady

38989
5220
777171,64
384518
5019,19
34030
1330249,41

VÝSLEDEK
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156951,69

Podekování
Děkujeme všem, kteří s námi v roce 2019 jákýmkoliv žpůsobem spoluprácováli á bež
jejichž nádšení á obětávosti bý leckteré prográmý áni nebýlo možné uskutečnit. Náš velký dík
pátří přednášejícím, pečovátelům á obecně všem dobrovolníkům.
Stejne ták si velmi vážíme podporý státu formou dotácí ž prográmu “Řodiná jáko celoživotní
ukol” á „Táto, mámo, bábicko, dedo, buďme spolu.“ á vsech dáru násich sponžoru.
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