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obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, 
jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, 
kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění 

komunitního života 
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My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011 jako platforma  pro setkávání nápadů a aktivit skupiny 

lidí různých kvalifikací a zájmů. Spojuje nás  chuť a potřeba realizovat projekty zaměřené na 

rozvoj společenského a komunitního života v Praze. Původní myšlenka zakladatelů 

společnosti byla spojena s realizací vzdělávacích projektů zaměřených především na  

vzdělání dospělých. V současné době máme k dispozici zkušený tým odborníků /lektorský 

tým/ z oblasti vzdělávání s dlouholetou praxí ve státním neziskovém, ale  i privátním 

sektoru, který se podílel na vývoji a realizaci významných projektů  s celostátní 

působností. Kvalita realizovaných projektů je závislá na schopnosti jejich komunikace 

s odbornou i laickou veřejností. Náš tým /kreativci/ dokáže zajistit komplexní pokrytí 

projektu od PR až po reklamu. V současné době také realizujeme projekty určené rodinám 

s dětmi /rodinný klub/, přičemž těžiště naší činnosti spatřujeme v aktivním využití času 

stráveného v rodinném klubu s důrazem na vzdělávání, kultivaci společenského života                 

a návratu k tradičním rodinným hodnotám. Tyto projekty jsou určeny široké veřejnosti 

napříč generacemi.  

V roce 2012 My.Aktivity o.p.s. v zásadě zahájila svou činnost a jejím hlavním cílem bylo 

vytvořit funkční realizátorský tým, schopný rozvinout činnost naší společnosti ve všech 

jejich hlavních směrech.  

 

My.Aktivity o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myaktivity.cz/lektorsky-tym
http://www.myaktivity.cz/lektorsky-tym
http://www.myaktivity.cz/kreativci
http://www.myaktivity.cz/rodinny-klub-ulitka
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I. ČINNOST MY.AKTIVITY  

 
 VZDĚLÁVÁNÍ 

je jednou z hlavních činností, na které se orientujeme v současné době, a je naší 

prioritou i do budoucna. Hlavním směrem je vzdělávání dospělých s důrazem na 

zvyšování finanční gramotnosti různých sociálních skupin a seniorů. 

 

 KOMUNITNÍ AKCE 
Podpora komunitního života ve městě jako alternativa konzumního způsobu života, 

rozvíjení volnočasových a kulturních aktivit obyvatel města spolu s pořádáním akcí, 

je další významnou oblastí působení naší obecně prospěšné společnosti. 

 
 AKTIVITY PRO RODINY 

Rodinný klub Ulitka je místem pro setkávání, vzdělávání a smysluplné využití 

volného času pro maminky s dětmi na mateřské dovolené.  

 

II.PROJEKTY   

VZDĚLÁVACÍ  

 VYBÍRÁME ŠKOLU PRO NAŠE DÍTĚ 
Setkání pro rodiče předškoláků na téma „výběr školy“ s pedagožkou, bývalou 
ředitelkou, spoluzakladatelkou soukromé základní školy s netradičními prvky ve 
výuce a lektorkou kurzů osobnostního rozvoje. 
Účelem setkání je zprostředkovat rodičům předškoláků možnost zorientovat se v 
kritériích výběru školy tak, aby škola co nejvíce vyhovovala rodičům i potřebám 
jejich dítěte, a hledat odpovědi na otázky, které se v souvislosti s výběrem školy 
objevují. Ivana Málková během své 25leté praxe slyšela stovky otázek na toto téma 
a společně s rodiči na ně hledala odpovědi. Jedinečnost nabídky jejího sdílení těchto 
zkušeností je i v tom, že zná také druhou stranu, a to nikde neprezentované potřeby 
a požadavky ze strany školy. 
 

 KOSTKY JSOU VRŽENY 
Projekt ke zvýšení finanční gramotnosti pro žáky a pedagogy ZŠ. Obsahem 
vzdělávání jsou moduly: Lidé a peníze, Peníze pod kontrolou, Chytré nakupování, 
Změna je život, Za chyby se platí, Když peníze pomáhají. 
 

 ABECEDA RODINNÝCH FINANCÍ – spoluúčast na projektu 
Abeceda rodinných financí je projekt finančního vzdělávání určený široké veřejnosti. 
Vzdělávání je realizováno prostřednictvím seminářů probíhajících přímo 
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v komunitách. Projekt chce podpořit pochopení fungování peněz celým spektrem 
jejich uživatelů, od mládeže až po seniory. 
Jeho dalším cílem je rozvíjet finanční gramotnost občanů a tím pomoci ke zlepšení 
jejich životní úrovně. Zavádí finanční vzdělávání do rodin, do komunit a k sociálně 
slabším občanům. Dostupnost finančního vzdělávání pro širokou veřejnost je tedy 
hlavním cílem projektu. 
 

 FINANČNÍ KOMPAS -  spoluúčast na projektu 
Finanční kompas je projekt finančního vzdělávání. Cílem tohoto projektu je vyškolit 
pracovníky pomáhajících profesí a jejich prostřednictvím přispět ke zvýšení finanční 
gramotnosti obyvatelstva. Projekt tak cílí na zaměstnance občanských poraden, 
neziskových organizací či státní zaměstnance vybraných skupin. 
Projekt byl vytvořen na základě potřeby naší společnosti v oblasti sociální práce. 
Praxe ukazuje, že pracovníci pomáhajících profesí se při řešení problémů svých 
klientů potřebují orientovat nejen v problematice sociální, ale také v otázkách 
finančních. Problémy jejich klientů totiž často pramení z malé finanční gramotnosti 
a z nezodpovědného finančního rozhodování. 
Projekt pomáhá v první řadě sociálním pracovníkům samotným v jejich osobním 
finančním životě a současně jejich prostřednictvím i klientům v tíživé situaci, kteří 
využívají jejich služeb. 
 

 GRAMOTNOST.CZ - spoluúčast na projektu 
Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost. Východiska projektu: Statistiky míry 
zadluženosti a počtu exekucí či ignorace preventivních opatření a nárůst 
civilizačních onemocnění zřetelně vypovídají o tom, že česká populace není 
připravena převzít individuální odpovědnost, se kterou počítají změny v našich 
zákonech. Nezbytným předpokladem pro kvalitní život je posílení finanční                            
a zdravotní gramotnosti dospělých v produktivním věku, kteří již nemají přístup                  
k nabídce vzdělávání v rámci školského systému. Projekt Finanční a zdravotní 
gramotnosti pro veřejnost nabízí posílení orientace v životně důležitých tématech.  
 
 
 
 

RODINNÉ   

 RODINNÝ KLUB ULITKA 
Zajišťuje programy pro rodiny s dětmi ve věku 0–6 let. Poskytuje prostor pro 
společenský kontakt a vzdělávání pro rodiče na rodičovské dovolené. Pomocí 
seminářů, přednášek a tvořivých dílen jim pomáhá s jejich péči o dítě, s rozvojem 
jeho osobnosti a také s doplněním znalostí a dovedností rodičů, které využijí při 
hledání zaměstnání. Ženám nabízí prostor pro seberealizaci, umožňuje jim 
absolvování vzdělávacích kurzů a napomáhá získat sebevědomí potřebné po 
návratu z rodičovské dovolené. V roce 2012 využilo služeb RK Ulitka na 200 rodin ze 
Žižkova a okolí. 
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 LETNÍ ŠKOLKA  
Smyslem projektu je pomoci řešit situaci rodičů s dětmi předškolního věku v době 
letních prázdnin. V součinnosti s MČ Praha 3 byl v létě 2012 připraven měsíc letního 
provozu školky Ulitka jako součást náhrady provozu mateřských škol v době letních 
prázdnin. Jednalo se o celodenní program na celý týden včetně zajištěného 
stravování. V roce 2012 se Letní školky zúčastnilo na 60 dětí. 
 

 VOLŇÁSEK 
Cílem klubu je vytvořit komunitu dětí, které chtějí aktivně využívat volný čas a 
zlepšovat své dovednosti a znalosti v různých oblastech (historie Žižkova, zdravý 
životní styl, správné životní postoje, ...). Každý člen klubu obdrží diář na školní                    
rok, který slouží pro záznamy o klubových aktivitách. Součásti členství                          
v klubu jsou klubové akce a soutěže.  Projekt byl realizován ve spolupráci s Ulitou.  
 

 
 
 
 

III. SHRNUTÍ A PLÁNY 

 

Rok 2012 byl pro My.Aktivity o.p.s. úspěšný jak z hlediska programových cílů tak                  

i ekonomických výsledů. Naše organizace se úspěšně začlenila nejen do aktivit na 

území Žižkova, ale podílela se na projektech, které přesahují lokální úroveň. Týká se 

to především vzdělávacích projektů, jež oslovily stovky klientů různých věkových 

skupin v celé České republice.  Domnívám se, výhled do příštích let se jeví neméně 

optimisticky. Naše společnost se etablovala v segmentu neziskových vzdělávacích 

společností a manažeři vzdělávání se stali členy vládních i nevládních poradních 

sborů a odborných komisí. Rodinný klub Ulitka se stal „ dobrou adresou“ pro kvalitní 

a atraktivní rodinné aktivity. V roce 2013 připravujeme mnoho nových akcí                   

a projektů v oblasti komunitního života v Praze. ( přírodní park Krejcárek,  komunitní 

zahrádky), produkční tým připravuje „žižkovské“ i celopražské kulturní akce                           

( Žižkovský Betlém na Nám. Jiřího z Poděbrad).  

Chtěl bych také poděkovat našim donátorům a partnerům, bez kterých by 

My.Aktivity o.p.s. nemohla uskutečňovat své záměry. 

 

Mgr. Roman Rozbroj 

ředitel My.Aktivity o.p.s. 
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IV. FINANČNÍ SOUHRN  
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KONTAKTNÍ INFORMACE  

MGR. ROMAN ROZBROJ 

ŘEDITEL 

 BC. JOSEF CHMEL 

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY 

 OTTO VOKÁL 

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY 

Telefon + 420 271 771 025-6 

rozbroj@myaktivity.cz 

 Telefon + 420 271 771 025-6 

chmel@myaktivity.cz 

 + 420 271 771 025-6 

vokal@myaktivity.cz 

ING. ZUZANA KORTUSOVÁ 

MANAŽERKA VZDĚLÁVÁNÍ 

 MONIKA ROHLENOVÁ 

VEDOUCÍ RK ULITKA 

Telefon + 420 271 771 025-6 

kortusova@myaktivity.cz 

 Telefon + 420 271 771 025-6 

rohlenova@myaktivity.cz 

 

 

 

  

Informace o společnosti 
My.Aktivity o.p.s. 

Na Balkáně 2866/17a 

130 00  Praha 3 

IČ: 241 91 345 

Telefon +420 271 771 025 

www.myaktivity.cz 

 


