
 

 

 

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA 
2018 

„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 

Centrum pro rodinný  ž ivot, ž.s. 

Biskupske  ná m. 841/2, 779 00, Olomouc 

Tel.: 587 405 250, www. rodinnýživot.cž, e-máil: rodiná@ádo.cž 
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Orgánižác ní  strukturá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDSEDA SPOLKU:  Mgr. Josef Zá boj 

NÁZEV:   Centrum pro rodinný  ž ivot, ž.s. 

ADRESA:   Biskupske  ná me stí  841/2 

   779 00 Olomouc 

TELEFON:  587 405 250, 720 110 750 

E-MAIL:   rodiná@ádo.cž 

WEB:   www.rodinnýživot.cž 

PRÁVNÍ FORMA:  žápsáný  spolek 

 

IČO:  14615240 

DIČ: CZ14615240 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  Fio bánká 

   Dolní  ná me stí  20 

   779 00 Olomouc 

ČÍSLO ÚČTU:   2800068926/2010 

   

mailto:rodina@ado.cz
http://www.rodinnyzivot.cz/
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Poslá ní  spolku 

 

Prosážujeme pevne  morá lní  hodnotý, ktere  tvor í  žá klád lidske  osobnosti, žejme ná 

upevn ová ní  á plný  rožvoj mánž elske ho á rodinne ho ž ivotá. Aktivitý á c innosti sme r ujeme 

k posí lení  á povžbužení  rodin á jejich c lenu , k prohlubová ní  mánž elství  á rodinný ch vžtáhu . 
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Personá lní  obsážení  spolku 

 

Mgr. Josef Zá boj  
 

 prográmý pro rodiný á mánž ele  
 prográmý pro muž e  
 prográmý pro otce s de tmi 

 
 
Bc. Márcelá Ř ežní c ková   
 

 prográmý pro ž ený  
 porádenství   
 ákce pro nežádáne  

 
 
Mgr. Márke tá Mátlochová   
 

 kuržý Pr irožene ho plá nová ní  rodic ovství  
 prográmý pro seniorý  
 c ásopis Řodinný  ž ivot 

 
 
Mgr. Petrá Girás ková  
 

 kuržý pr í právý ná mánž elství  
 kurž S kolá pártnerství  
 kuržý pro lektorý (pr í právý) snoubencu  

 
 
 
Mgr. Mártiná Orsá gová  
 

 u c etnictví  á ádministrátivá 

 sprá vá ákcí  
 c ásopis Řodinný  ž ivot 
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Nás e c innost 

SVOU ČINNOST A SVÉ PROGRAMY ORIENTUJEME NA TYTO CÍLOVÉ SKUPINY: 

 

 nežádání  

 snoubenci  

 mánž elske  pá rý 

 rodiný 

 senior i 

 otcove  s de tmi 

 muž i, ž ený 

NAŠE PROGRAMY SE ZAMĚŘUJÍ NA: 

 

 vžde lá vá ní  u c ástní ku  

 vžde lá vá ní  á metodicke  vedení  lektoru  

 prográmý pro rodiný 

 prográmý pro otce s de tmi 

 prográmý pro muž e 

 porádenství  

 publikác ní  c innost 
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Hospodár ení  žá rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANČNÍ DARY JSME OBDRŽELI OD TĚCHTO SPONZORŮ: 

 

Arcibiskupství Olomoucké 

Kráusová Jitká 

Kvapil Josef 

Soldán Márek 

Psota Pavel 

 

A dálší, jejichž jméná nežnáme, nám posláli menší částký, které jsou pro nás neméně 

důležité. 

 

 

 

VÝNOSY   celkem 

      

dotace Kraj Ol   15 000,00 

dotace MPSV   262 435,00 

ostátní výnosý   20,00 

žálohý ná pobýtý   145 388,00 

kniha   59 313,00 

čásopis ŘŽ   180 595,00 

brožurý, skriptá   4 666,00 
semináře, 
přednášký   232 111,00 

dary   205 641,00 

    1 105 169,00 

NÁKLADY   celkem 

      

spotřebá máteriálu   101 340,00 

službý   735 395,00 

mždové nákládý   247 990,00 

dáně á poplátký   107 467,00 

ostátní nákládý   424,00 

    1 192 616,00 

    

  
 
 
 
 

VÝSLEDEK   -87 447,00 
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Pode ková ní   

 
Děkujeme všem, kteří s námi v roce 2018 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 vá ž í me podporý stá tu formou dotáce ž prográmu “Řodiná á ochráná prá v 

de tí  MPSV” á vs ech dáru  nás ich sponžoru . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


