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úvodní slovo

Vážení přátelé,

otevíráte výroční zprávu občanského sdružení YMCA Familia, ve které vám 
představujeme naši činnost v roce 2012. 
Tento rok byl pro naše sdružení druhým rokem samostatné existence, naše aktivity 
však navazují na dlouholetou tradici stěžejního projektu Manželských setkání a z něj 
vycházejících dalších vám dobře známých programů. Tentokrát jsme je pořádali 
ve spolupráci s Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, současně jsme však podnikli 
všechno pro to, aby v roce 2013 stála Familia již plně na vlastních nohou. 
Rok 2012 byl pro nás plný změn a kroků k samostatnosti a stabilitě. Jejich výsledky 
by měli účastníci našich programů pocítit jak v šíři a přitažlivosti programů 
v roce 2013, tak v jejich větší finanční dostupnosti.

I nadále utváří naši typickou charakteristiku prvek dobrovolnictví. Bez obrovského 
nasazení činných členů Familie, ale i dalších desítek dobrovolníků by programy, které 
absolvovalo bezmála 1500 účastníků, nemohly vzniknout. Současně dál rozvíjíme 
i tradici kvality našich programů.

Jsem přesvědčen, že kultivovat partnerské vztahy a pečovat o vazby v rodině má smysl jak pro každého z nás, tak pro společnost 
jako celek. Věřím, že programy, o kterých na následujících stránkách budete číst, tomu přispěly a staly se inspirací dalšímu 
směřování.

        Petr Glogar
        Předseda YMCA Familia
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kdo jsme
YMCA Familia vznikla na začátku roku 2011 osamostatněním některých programů a aktivit YMCA Živá rodina.  
Je nestátní neziskovou organizací postavenou na dobrovolné službě a křesťanských principech.
Rok 2012 byl pro naše sdružení prvním celým samostatným rokem coby kolektivního člena YMCA v ČR. 

Naším cílem je péče o všestranný tělesný, psychosociální a spirituální rozvoj osobnosti směřující ke zdravým mezilidským 
vztahům. Soustřeďujeme se zejména na posilování partnerských vztahů a vazeb v rodině.
Cíl naplňujeme pořádáním kurzů, seminářů, přednášek. Mezi nimi mají stěžejní místo tzv. Manželská setkání, jejichž ideu 
i metodiku sdílíme s mnoha organizacemi po celém světě. Organizujeme také dětské tábory a akce pro mládež. 

Základní údaje 
Organizační forma: Občanské sdružení
Registrace u MV ČR: VS/1-1/83858/11R 
IČ: 22896040
Bankovní spojení: FIO banka, č. účtu 2400151181/2010
Organizační struktura: Valná schůze
 Výbor 
 Revizní komise
 Vedoucí jednotlivých programů

Složení výboru:
Předseda:  Klára Jašová do 10. 4. 2012
 Petr Glogar od 10. 4. 2012
Členové výboru:  Štefan Čanda do 19. 11. 2012, Petr Glogar do 10. 4. 2012, Ludvík Hegrlík, 
 Zdeňka Hegrlíková, Klára Jašová od 10. 4. 2012, Tomáš Kučera 

Činní členové YF:  Marie Čandová do 19. 11. 2012, Dita Kučerová, Zdeněk Michalec
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naše aktivity

V roce 2012 akce absolvovalo 1 492 účastníků.    
Vzhledem k tomu, že Ymca Familia mohla samostatně fungovat až od roku 2012, zatímco žádosti o dotační podpory pro tento rok 
byly podávány na podzim 2011, realizovali jsme v roce 2012 většinu aktivit ve spolupráci s Oblastní charitou Ústí nad Orlicí.  
Za její pomoc při našem startu k samostatnosti velice děkujeme!

Manželská setkání 

Jarní a podzimní 
víkendový seminář 
pro páry 
Seč, 23. -25. 3 a 19. - 21. 10. 2012

Týdenní letní kurz 
pro páry 
Liberec, 17. - 25. 8. 2012

Školení a semináře 
pro dobrovolnické páry 
Praha, 7 večerů
Pastviny, Praha, 27. 4. -1. 5. 2012 
a 30. 11. – 1.12.

Programy pro děti 
a mládež 
Tábory pro děti 
Liberec a Letohrad, 27. 4. - 1. 5. 
a 17 . - 25. 8. 2012

Víkendové semináře 
pro dobrovolníky 
Hradec Králové a Frymburk,  
1. - 3. 6. a 26. - 28. 10. 2012

Duchovní setkání 
pro dobrovolníky
Slaný, 23. - 25. 3. 2012

Jednodenní vrstevnická 
setkání dobrovolníků 
Praha, 18. 6., 26. 9., 11. 12. 2012

Zážitkové  
víkendy  
pro mládež 
Letohrad a Slivice  
u Příbrami, 27.-29. 4.  
a 9.-11. 11. 2012

Programy pro muže

Jednodenní skupinový 
workshop pro otce 
Praha, 16.4. 2012

Celostátní semináře 
pro muže
Křižanov a Nesměř, 24.-27.5. 
a 15.-16.9. 2012

Mužský rituál přechodu 
do zralé dospělosti 
Nesměř, 12.-16.9.2012

Vícedenní seminář 
pro angažované muže 
Špindlerův Mlýn, 22.-25.11. 2012

Programy pro ženy

Celostátní seminář pro 
ženy na téma „Ženství 
v rodině od kolébky 
do smrti“ 
Seč, 10.-13.5. 2012

Vzdělávací, duchovní i zážitkové • jednodenní, vícedenní, týdenní • semináře, kurzy, workshopy, přednášky • v celé ČR
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manželská setkání
Jarním seminářem se uzavírá celoroční program 
pro partnery nastartovaný letním kurzem 
v předchozím roce. 
Přednášejícími byli tentokrát Michael Chytrý, Václav 
Vacek a za manžele Markéta a Vladimír Koronthályovi. 
Páry se naposledy sešly ve stejných skupinkách jako 
na letním kurzu a účastníci si mohli i přečíst dopis, 
který sami sobě psali na podzimním setkání. 

Letní kurz partnerských vztahů - Manželská 
setkání je hlavním programem každoročních 
aktivit pro manžele a má za cíl obnovit a prohloubit 
partnerské a rodičovské vztahy.  Je osmidenní 
a zúčastnily se jej jak manželské páry, tak i nesezdaní 
partneři, kteří žijí v trvalém vztahu. Kurz je veden 
v duchu křesťanských zásad, ale je otevřen 
širokému okruhu zájemců, kteří se rozhodli poznat 
a prohloubit svůj vztah. Program je určen všem, bez 
rozdílu věku. 

Manželská setkání jsou vedena jako laická aktivita. 
Přednášejícími jsou manželé, kteří neprezentují jen 
teorii, ale otevřeně ji dokumentují svým vlastním 
životním příběhem. Po celou dobu akce je ovšem 
k dispozici i tým zkušených odborníků: psycholog, 
psychiatr – rodinný terapeut, lékař a kněží s bohatými 
zkušenostmi v oblasti partnerských vztahů. Tým je 
připraven nabídnout pomoc nejen na místě, ale 
i doporučit následné kroky, případně nabídnout 
kontakty na další odborníky.
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manželská setkání
Program kurzu je připraven podle finského modelu YMCA Whole 
Marriage Ministries, který od 70. let 20. století inspiruje podobné 
aktivity nejen v Evropě. V ČR působí od konce 80. let, náš tým poprvé 
uspořádal kurz v r. 1997.
Přednášky se věnují hledání zdravého sebevědomí, uspořádání 
priorit a životních hodnot, roli odpuštění v každém partnerském 
vztahu, odstranění chyb v komunikaci, vzájemnému sdělování 
klíčových potřeb partnerů, sexualitě a dalším. Po každé přednášce 
se účastníci scházejí ve skupinkách tvořených 3 – 4 páry, kde 
se společně zamýšlejí nad tématy přednášek a vzájemně 
se obohacují o zkušenosti.

Pro zájemce je nabízen i duchovní program s úzkou vazbou 
na obnovu partnerských vztahů. Zahrnuje přednášky, společné 
modlitby, bohoslužby i příležitost k osobním rozhovorům 
s kněžími. 
V průběhu týdne funguje i nabídka přidružených sportovních 
a kulturních aktivit – letos se konalo například představení Divadla 
Víti Marčíka, přednáška o pěstounské péči, volejbalový a fotbalový 
turnaj a další.

Podzimní seminář navazoval na letní kurz. Tato akce je totiž 
každoročně součástí celého konceptu. Páry se scházejí ve stejných 
skupinkách jako v létě a mají možnost hlouběji rozvinout podněty 
z letního kurzu. 
Hlavním spojujícím prvkem víkendu bylo použití transakční 
analýzy v řešení konfliktů i vyjasnění rolí a ego-stavů. 
Přednášejícími byli Peter Egýd Tavel, Petr Glogar a za manžele 
Adriana a Zdeněk Sychrovi.
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manželská setkání
Vzdělávání dobrovolníků pokračovalo pravidelnými čtvrtečními večery 
s přednáškami odborníků – psychologů a psychoterapeutů. Jen po letním kurzu se 
jednalo o evaluační seminář s vyhodnocením ankety účastníků.

Vícedenní vzdělávací akce pro dobrovolníky zahajoval v dubnu tradiční třídenní 
seminář, který pracuje se všemi třemi rovinami osobnosti se zvláštním zaměřením 
na složku psychosociální a spirituální. Duchovní cvičení letos vedl Michael Slavík. 

Na seminář bezprostředně navazovalo dvoudenní školení pro nové provázející 
páry podle celostátně stanovené metodiky„Manželských setkání“, vedené Petrem 
Glogarem. Svými podněty do něj výrazně přispívaly přítomné zkušené provázející 
páry.  Probírala se i modelová řešení problematických situací ve skupinkách. Důležitá 
byla diskuse o směřování kurzu, nízkoprahovosti, otevřenosti a pěstounských 
rodinách. Následovalo předběžné rozdělení organizačních úkolů a zodpovědností 
na letním kurzu.

V závěrečném, podzimním semináři se provázející páry pod 
vedením Venduly Junkové věnovaly pochopení a nácviku 
rogeriánské psychoterapie. Napřed se jednalo o seznámení 
s principy této terapie, včetně praktické ukázky. Hlavním 
bodem školení bylo rozdělení do malých skupin a nácvik 
empatického rozhovoru ve skupině. Následoval rozbor nácviku 
ve skupinkách, využití prvků rogeriánské psychoterapie při 
práci na Manželských setkáních a diskuze.
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programy pro děti a mládež 
Tábor dětí původně vznikl z potřeb Manželských setkání. Mladí dobrovolníci 
(pečovatelé) zajišťují péči o děti, které si účastníci MS přivezou s sebou, když 
se jim nepodaří zajistit svým dětem hlídání jinak. 
Liberecký tábor trval 8 dnů. Děti, rozdělené do malých skupinek podle věku, 
si od rána do večera užívaly bohatého programu, který v závěru tábora 
vyvrcholil hrou na téma Olympiáda. Děti ovšem nesoutěžily v klasických 
disciplínách, ale prokazovaly, že mají vlastnosti pravých olympioniků. 
Táborové večery plnily aktivity pro pečovatele – měli možnost seznámit se 
pod vedením Lídy Bartůškové s arteterapií a absolvovali přednášku manželů 
Večeřových o mezigeneračních vztazích a vztazích v rodině.

Semináře a setkání mladých dobrovolníků
Pečovatelé se na letní tábor celoročně připravují, scházejí se během roku 
v Praze na večerních programech a dvakrát ročně se společně vzdělávají 
na víkendové akci, na kterou jsou přizváni odborníci z různých oborů – 
zdravověda, pravidla bezpečnosti atd. 
Na jaře byl mezi přednášejícími např. doktor Pavel Rous, který na základě 
své zkušenosti jako člen záchranné služby vysvětloval a předváděl základy 
zdravovědy a první pomoci.
Hlavním programem podzimního setkání byla evaluace letního 
kurzu a teambuildingové aktivity. Mělo i formu jistého poděkování 
za dobrovolnickou práci pečovatelů v létě.
Duchovní setkání pečovatelů ve Slaném vedl Pavel Pola na téma „Uzdravení slepého“.

Program pro dospívající mládež vznikl ze zájmu pokračovat v práci se skupinkou nejstarších dětí z letního tábora ve věku 
od 13 do 18 let. Účastní se ho i dospívající, kteří letos na táboře nebyli, ale absolvovali jej někdy v minulosti. Snahou je 
vést mladistvé k odpovědnosti, ohleduplnosti, péči o životní prostředí, iniciativě, aby se v budoucnosti případně stali sami 
dobrovolníky – pečovateli.
Pečovatelé připravili zábavný program zejména na setkání ve Slivici, částečně i v přírodě, který byl zaměřen na samostatnost 
a kreativitu.
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Celostátnímu semináři mužů tentokrát vévodilo téma „Krize jako 
nový začátek“. Celý program byl koncipován tak, aby účastníky 
seznámil populární formou se složitými souvislostmi problémů naší 
společnosti. 
Seminář zahájil prof. Miroslav Bárta přednáškou „Krize společnosti 
v Egyptě a její odkaz pro nás“. Seznámil muže se zkušenostmi 
pádů velkých říší a upozornil na vzájemné paralely našeho 
i historického vývoje společenských rozporů, které tvoří většinu 
problémů současného světa. V následující přednášce Ing. Milana 
Bubeníčka „Jak nás uživí virtuální ekonomika? Virtuálně!“, autor 
přiblížil polohu finančních služeb v reálné ekonomice. Hovořil 
s nadhledem a vtipnými příklady pomohl posluchačům v orientaci 
ve finančním světě z úhlu pohledu, se kterým se v médiích běžně 
nesetkávají. Dále pokračoval prof. Jan Sokol příspěvkem „Krize 
rodiny“. Přednášku doprovodil příklady z rozvolňování rodinných 
vztahů a ukázal, že důsledky, které z toho plynou, ohrožují celý 
společenský systém a jeho fungování. Nakonec celý seminář 
ukončil P. Petr Glogar přednáškou „Krize spirituality – nebát se být 
malou skupinou“. Propojil formulované krizové společenské scénáře 
s jejich duchovními aspekty, které se odrážejí v životě každého 
člověka. Posluchačům dodal novou naději a spojil ji s výzvou 
k pravdivosti, která umožní nalezení sebe sama a bez zbytečného 
strachu dovolí hledat v malých skupinách východiska z krize. 
Přednášky byly doprovázeny prací v malých skupinách. Sport, 
sledování filmu a společné večery neodmyslitelně patří k programu, 
který nás obohatil a propojil vzdělávání s odpočinkem.

programy pro muže



9

programy pro muže
Mužský rituál vstupu do zralé dospělosti je netradiční seminář, 
který se soustředí na problematiku přechodu mužů ke zralé 
dospělosti. Letos proběhl jubilejní desátý ročník.

Víme, že dospělými se nemůžeme stát po jednom víkendu, avšak 
více než 750 mužů udělalo při účasti na uplynulých ročnících 
osobní zkušenost, že na cestě ke zralé dospělosti může být tato 
akce dobrým začátkem.
Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských 
tradicích, jeho základ je však založen na křesťanských hodnotách.
Seminář je vyváženě tvořen přednáškami, které seznamují účastníky 
s problematikou psychosociální a spirituální dospělosti. Nad 
jednotlivými tématy účastníci přemýšlejí jak samostatně, tak pracují 
v malých skupinách a program je dále doplněn rituály, které svou 
dynamikou ve velké skupině prohlubují pochopení jednotlivých 
témat názornou uměleckou zkratkou. Seminářem provázeli Petr 
Glogar a Václav Vacek.

Seminář pro angažované muže, mezi účastníky známý jako 
pravidelné setkání chlapů FIŠERKA, proběhl letos již potřinácté. 
Akce je určena aktivním mužům z Prahy a okolí a tradičním 
příznivcům z minulých let.
Program byl zahájen ztišením a zamyšlením se nad uplynulým 
kalendářním rokem. V pátek se konala tradiční túra po hřebenech 
Krkonoš. Večer byl zahájen seminář na téma Náboženství a svoboda 
s Ladislavem Heryánem, který pokračoval i v neděli. Na závěr 
setkání byl věnován čas námětům pro práci v příštím roce.
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programy pro muže
Pravidelné setkávání chlapů vzniklo na základě práce 
s muži v rámci dlouhodobého vzdělávání v oblasti 
otcovství, mužství, osobnostní dospělosti. Neformálně 
se utvořily skupiny mužů po celé republice, které pracují 
samostatně.
Jednotlivé skupiny se setkávají převážně v 1 – 2týdenním 
cyklu a zamýšlejí se buď nad různými tématy, která přináší 
potřeba skupiny, nebo diskutují o tématech probíraných 
na celostátních setkáních. 
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programy pro ženy
Celostátní seminář pro ženy se konal podruhé a byl tentokrát 
čtyřdenní.  Zúčastnilo se ho 110 žen ze všech krajů České 
republiky, převážně těch, jejichž manželé prošli v minulosti 
programem Mužského rituálu přechodu do zralé dospělosti; byť 
zčásti byl nabídnut i dalším ženám. Seminář pro ženy totiž vznikl 
na základě potřeby zareagovat na zmiňovanou mužskou akci, 
která pro mnohé byla přelomovým zážitkem, a tudíž výrazně 
ovlivnila nejen osobní život, ale i život páru.

Programová náplň sestávala z přednášek a práce v malých 
skupinách. Přednášejícími byli odborníci z řad rodinných 
terapeutů, teologů, ale i laiků (kteří přinesli do tohoto semináře 
své osobní příběhy). Sjednocujícím tématem víkendu byla otázka 
ženství, jež se příznivě či nepříznivě rozvíjelo už v původní rodině. 
Po přednáškách mohly ženy o uvedeném tématu diskutovat 
v malých skupinách, které ve stejné sestavě pracovaly po celý 
prodloužený víkend.

Akce byla na místě podporována týmem psychologů, kteří byli 
ženám k dispozici pro osobní rozhovory, stejně jako teologů pro 
rozhovory duchovní. Doplňujícím kulturním programem bylo 
tančení židovských tanců s tématikou navazující na probíhající 
seminář.

ples Ymca Familia

Pro všechny, kdo nám fandí, pořádáme v Praze na Hradčanech benefiční ples, r. 2012 se konal 14. ledna.
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náš tým    

Dobrovolníci 
Naše akce jsou postaveny na ochotě mnoha desítek dobrovolníků. Jde zejména o mladé dospělé, kteří realizují programy pro děti 
a mládež, a také o manželské páry i jednotlivce, kteří připravují programy pro dospělé. Bez jejich zájmu a nasazení by Ymca Familia 
neexistovala.
Patří sem i účastníci akcí, jejichž otevřenost ke sdílení dává programům smysl.
Všem velký dík!
Děkujeme manželům Čandovým za mnohaletou práci pro program Manželských setkání.
Speciální poděkování patří Kláře Jašové za obětavou a profesionální práci při vzniku našeho sdružení.
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náš tým    
Odborníci  

Dárci a příznivci  
Děkujeme všem, kteří naše akce podpořili finančně a umožnili tím účast i těm, jimž by nedostatek prostředků zabránil na akci vyjet.

Zvláštní poděkování dárcům od 3 000 Kč výše:
manželům Audovým, M. Benešovskému, J. Derflovi, L.Hegrlíkovi, K. Herrmannovi, manželům Hněvsovým, V. Jašovi, 
manželům Kaněrovým, L. Novákové a J. Veselému.

Odborný program sdružení koncipují rodinní terapeuti  
ThLic. Mgr. Petr Glogar a Ing. Mgr. Zdena Hegrlíková. 

Odborné programy v roce 2012 vedli a lektorovali:

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. 
Mgr. et Mgr. MUDr. Ludmila Bartůšková, PhD.
Ing. M. Bubeníček
ThLic. Mgr. Petr Glogar   
PhDr. Petr Goldmann 
PhDr. Ing. Ingrid Hanušová   
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.

Supervize týmu: PaedDr. Michael Chytrý

MUDr. Vladislav Chvála    
PhDr. Ludmila Chválová Trapková
PhDr. Vendula Junková   
Michael Slavík, Th.D.
Prof. Dr. Jan Sokol, PhD.   
Mgr. Mgr. Ing. Peter Tavel, PhD. 
Mgr. Václav Vacek   
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ekonomika

Hospodářský výsledek

Náklady Kč Výnosy Kč

Spotřeba materiálu, DHIM, DNIM 23 122,00 Dotace MŠMT 35 100,00

Služby, nájmy, opravy, telefony, cestovné, energie 499 538,70 Jiné dotace - přímé KČ (minist., obce, nadace) 91 000,00

Mzdy, OON, ZP, SP a ost. zákonné pojištění 28 400,00 Členské příspěvky 0,00

Ostatní náklady 498,30 Dary 476 309,00

Odpisy 0,00 Příjmy z vlastní činnosti 33 260,00

Poskytnuté dary a příspěvky 390,00 Ostatní výnosy 215,07

Daň z příjmu právnických osob 0,00    

Náklady celkem 551 949,00 Výnosy celkem 635 884,07

Zisk 83 935,07 Ztráta 0,00

￭ Spotřeba materiálu, DHIM, DNIM

￭  Služby, nájmy, opravy, telefony, 
cestovné, energie 

￭  Mzdy, OON, ZP, SP a ost. zákonné 
pojištění

￭ Ostatní náklady 

￭ Poskytnuté dary a příspěvky

￭ Dotace MŠMT 

￭  Jiné dotace - přímé KČ  
(minist., obce, nadace)

￭ Dary 

￭ Příjmy z vlastní činnosti 

￭ Ostatní výnosy

Náklady Výnosy
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ekonomika

RozvaHa

Aktiva Kč Pasiva Kč

Hmotný a nehmotný Investiční majetek 0,00 Vlastní jmění 0,00

Finanční investice 0,00 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 63 214,41

Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku 0,00 Závazky z obchodního styku 3 084,00

Peněžní prostředky 106 568,48 Závazky ze závislé činnosti 150,00

Pohledávky z obchodního styku 15 000,00 Daň z příjmů právnických osob 0,00

Pohledávky za zaměstnanci 0,00 Ostatní pasiva 0,00

Ostatní aktiva 28 815,00    

Aktiva celkem 150 383,48 Pasiva celkem 66 448,41

Ztráta 0,00 Zisk 83 935,07

GRantová podpoRa

Vlastní: Vnitřní grant YMCA v ČR 30 900,– Kč

MVČR 91 000,– Kč

MŠMT prostřednictvím YMCA v ČR 35 100,– Kč

Prostřednictvím Oblastní charity Ústí N/Orlicí: MPSV 286 110,– Kč
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kontakty

YMCA Familia

Aktuální kontakt: Lucemburská 7, 130 00 Praha 3
www.familia.cz
sekretariat@familia.cz
tel.: 606 745 048 

Programy pro manžele  
ms@familia.cz
 tel.: 602 681 888 (Dita a Tomáš Kučerovi) 
tel.: 602 212 734 (Zdeňka a Ludvík Hegrlíkovi)

Programy pro muže
chlapi@familia.cz
tel.: 724 205 809 (Zdeněk Michalec)

Programy pro ženy
zeny@familia.cz
tel.: 602 212 734 (Zdeňka Hegrlíková)

Programy pro děti a mládež
info@pecouni.cz
tel.: 773 693 888 (Jan Kabelka)

http://www.familia.cz
mailto:sekretariat%40familia.cz?subject=
mailto:ms%40familia.cz?subject=
mailto:chlapi%40familia.cz?subject=
mailto:zeny%40familia.cz?subject=
mailto:info%40pecouni.cz?subject=


18
www.familia.cz

http://www.familia.cz

