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Úvodní slovo předsedkyně

Milí přátelé,

rok 2018 byl pro Alianci pro rodinu v mnohém přelomový. Proto také čtete naši historicky
první výroční zprávu. Do roku 2018 si náš dlouholetý spolek založený převážně na činnosti
dobrovolníků vystačil s informováním svých příznivců prostřednictvím informačních mailů.
Protože naše agenda prudce narostla a činnosti velmi přibylo, rozhodli jsme se, že nastal
čas dostát všem znakům profesionální organizace, a proto si můžete přečíst i tuto výroční
zprávu.

Aliance pro rodinu stojí na třech pilířích své činnosti:

1. Propagaci rodiny založené na manželství muže a ženy ve veřejném prostoru.
2. Přesvědčování politiků o tom, že takový model rodiny je pro naši společnost
nejdůležitější, a proto jej mají prostřednictvím prorodinné politiky podporovat a
předkládat konkrétní návrhy prorodinných opatření.
3. Praktické pomoci rodinám nebo jednotlivcům, kteří sdílejí naše hodnoty.

Jak se nám daří tyto naše základní body naplňovat, posuďte sami.

Mgr. Jana Jochová
předsedkyně spolku
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Kdo jsme

Aliance pro rodinu vznikla v lednu 2017 transformací Výboru na obranu rodičovských práv
(VORP), jehož kořeny sahají až do počátku 90. let minulého století. Vznikla na bázi
aktivních rodičů, kteří chtěli hájit svá rodičovská práva na vzdělávání svých dětí v souladu
se zásadou, že za výchovu dítěte jsou v první řadě odpovědní rodiče.
V průběhu let se naše aktivity rozšířily, změnily se také hrozby, jimž čelíme. Od boje za
práva rodičů ve věci vzdělávání jsme stále více nuceni věnovat se obhajobě zájmů a práv
rodiny jako takové, ba dokonce bojovat o samu její definici, právní vymezení a výlučné
postavení.

K hlavním cílům Aliance pro rodinu patří všestranná podpora rodiny založené na manželství
muže a ženy, jakož i obhajoba primátu rodiny ve výchově a vzdělávání dětí. Právě takto
chápaná rodina dnes čelí nebývalým tlakům z mnoha stran. Jsme přesvědčeni, že
manželství je jedinečná a nenahraditelná forma partnerského vztahu, která umožňuje
předávání života a řádnou výchovu dětí. Zde dochází k ideálnímu naplňování funkce rodiny.
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Zpráva o hospodaření

Činnost spolku je rozvíjena na neziskové bázi, veškeré příjmy sestávající především z darů
fyzických a právnických osob jsou vkládány do hlavní činnosti spolku dle stanov.
V roce 2018 spolek nezískal žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek, nerealizoval žádné
investice. Členům orgánů spolku nebyly vyplaceny žádné odměny. Spolek není plátcem DPH.
Informace o zaměstnancích
Hlavní pracovní poměr:
0
Dohoda o pracovní činnosti:
0
Dohoda o provedení práce:
3
(1 x leden - prosinec, 2 x říjen - prosinec)
Celkové příjmy ve výši 1.007.641 Kč byly tvořeny dary fyzických a právnických osob (822.641 Kč),
účelovou dotací Hl. města Prahy na konání Dne pro rodinu (120.000 Kč) a příjmy za poskytnuté
poradenské a mediální služby (65.000 Kč).
Celkové výdaje ve výši 538.961 Kč byly vynaloženy především na realizaci níže uvedených
3 projektů (viz tabulka přehled výdajů):
Nás rozpočet každým rokem narůstá. S jedinou výjimkou (účelová dotace HMP ve výši 120 000 Kč)
žije naše organizace pouze z privátních prostředků dárců.
V grafu vidíte zobrazený rozpočet za období v letech 2015
Příjmy spolku za rok
– 2018.

2018

6%
12 %

82 %
dary FO a PO

dotace

vlastní

Přehled výdajů
Den pro rodinu
Kampaň Podpora manželství

-172 125,85 Kč
-76 893 Kč

Mediální analýza

-118 077,90 Kč

Mandatorní výdaje

-171 864,25 Kč
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Naše cíle
Aliance pro rodinu je dobrovolným spolkem občanů se společným cílem
podporovat a chránit rodinu založenou na manželství muže a ženy.
K cílům spolku patří především:

• dosáhnout společenské, kulturní, sociální a legislativní podpory a respektu
•
•
•
•
•
•
•

pro rodinu založenou na manželství muže a ženy;
uchovat jedinečné místo manželství ve společnosti;
hájit právo dítěte vyrůstat v kompletní a stabilní rodině s matkou a otcem;
ochránit právo dítěte znát své biologické rodiče;
posilovat ekonomickou a sociální autonomii rodiny, a tím mezigenerační
solidaritu a soudržnost rodinných vazeb;
usilovat o odpovídající společenské a ekonomické uznání rodičovské
výchovné péče;
podporovat spolupráci rodičů a školy ve výchovně-vzdělávacím procesu,
kde bude respektováno ústavní právo rodičů na výchovu dětí.

K dosažení těchto cílů spolek vyvíjí následující činnost:

• komunikace s rodičovskou a pedagogickou veřejností, jakož i s politickou
•
•
•
•

representací;
osvěta a vzdělávání prostřednictvím konferencí, veřejných přednášek,
pořádání vzdělávacích, informačních, kulturních či jiných akcí,
vydavatelská a publikační činnost;
poskytování a zprostředkování poradenské a metodické pomoci;
shromažďování finančních a jiných zdrojů k realizaci výše uvedených cílů;
bezplatná právní pomoc.
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Realizované projekty

Výkonným orgánem spolku je předsednictvo, volené členskou schůzí. V současné době je
předsednictvo čtyřčlenné, tvořené předsedkyní, místopředsedou, hospodářem a členem
představenstva.
Činnost spolku jako dobrovolného sdružení aktivních občanů je založena především na
dobrovolnické práci členů a příznivců. Postupné zkvalitňování našich aktivit a také značný
nárůst jejich rozsahu v průběhu roku 2018 si vyžádaly alespoň částečnou profesionalizaci.
Do roku 2019 proto vstupujeme ve čtyřčlenném týmu, který se bude postupně rozrůstat.
Mgr. Jana Jochová
je předsedkyní Aliance pro rodinu, řídí a koordinuje všechny aktivity spolku. Vystudovala
historii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, učila na škole, která se věnovala
mládeži se sociálním problémy a dětem v dětských domovech.
Publikuje v médiích a komentuje veřejné dění. Pracovala také v komisích při ministerstvu
školství, které připravovaly rámcové vzdělávací programy. Zároveň se věnuje poradenství
rodinám s ohroženou mládeží. Spolupracuje i s mnoha dalšími organizacemi
v neziskovém sektoru, které se zabývají rodinou, mládeží a primární prevencí.
Mgr. Jan Gregor
je místopředseda Aliance pro rodinu, má vystudovaná práva a působil jako asistent
soudce. Během studií pracoval i jako asistent poslance Parlamentu ČR a byl předsedou
mládežnické organizace. V Alianci pro rodinu pracuje na úrovni dlouhodobého plánování,
vytváří strategie a komunikační plány. Přednáší, účastní se různých veřejnoprávních debat
a publikuje.
Dis. David Floryk
je hospodář a člen předsednictva. Publikuje v tištěných i internetových časopisech.
PhDr. Pavel Kutina
člen předsednictva, má na starosti IT, administruje naše weby, databáze, profesí
psycholog.
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Realizované projekty
Naše činnost na podporu rodiny v roce 2018 byla zaměřena především na realizaci tří
dlouhodobých projektů:
1. Den pro rodinu
2. Podpora ústavní definice manželství
3. Analýza mediálního obrazu rodiny

Den pro rodinu
Příprava a organizace Dne pro rodinu v sobotu 4. 8. 2018 v Praze na Střeleckém ostrově včetně
zajištění programu a mediální podpory.
Letošní již 3. ročník Dne pro rodinu proběhl pod heslem „Děti potřebují mámu a tátu, babičky a
dědečky“. Záměrem akce je především poděkovat rodinám a upozornit na nedoceněnou roli
rodiny ve společnosti a mnohé negativní jevy, kterým musí vícečetné rodiny čelit.
„Rodinu jsem nazval jako jednotku budoucnosti, a je to velmi důležité, protože v Evropě a i v ČR
porodnost strašlivě klesá. U nás máme 1,62 dítěte na jednu ženu, ale potřebujeme zachovat populaci,
to znamená podporovat porodnost, aby mírně rostla, tedy podporovat rodiny se dvěma, třemi dětmi a
podporovat vícečetné rodiny. Proto tedy podporuji akci Den pro rodinu, aby si to lidé začali
uvědomovat a aby Evropa měla nějakou budoucnost.“
Aleš Juchelka, poslanec ANO
Akce byla zahájena na Ovocném trhu, odkud vyšel průvod městem na Střelecký ostrov, kde
od 15 hodin proběhlo zábavně naučné rodinné odpoledne. Kromě hudby, divadla, cukrové vaty a
řady atrakcí pro děti zde byly k dispozici i poradenské služby pro rodiny (psycholog, speciální
pedagog, mediátor, právník či pracovníci sociálně právní ochrany dětí). Akce byla pořádána za
podpory soukromých dárců a účelové dotace HMP ve výši 120 000 Kč.
O akci jsme informovali na webové stránce: http://denprorodinu.eu/
Akce zaznamenala velký mediální ohlas, byla předmětem samostatné večerní reportáže
v Událostech ČT a v hlavních zprávách Televize Prima.

Podpora ústavní definice
manželství
Aliance pro rodinu na konci června započala kampaň na podporu poslaneckého návrhu usilujícího
o ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. Cílem naší kampaně bylo přesvědčit
poslance, že většinová společnost je na straně ústavní definice manželství. Tuto veřejnou podporu
jsme chtěli prokázat prostřednictvím petiční iniciativy, kterou jsme s kampaní provázali. V průběhu
3 měsíců, z nichž 2 měsíce připadli na prázdniny, se nám podařilo shromáždit archy s více než
62 000 podpisy. Do konce roku 2018 (za období 6 měsíců) se nám podařilo spočítat více
než 100 000 podpisů.
Ústavní definice manželství je důležitou pojistkou proti různým experimentům a především
ochranným prvkem před narušováním výlučnosti manželství, na kterém stojí západní civilizace.
Rodina založená na manželství muže a ženy je nejlepším prostředím pro vývoj a výchovu dětí.
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Realizované projekty

Již v době zahájení naší kampaně vrcholila aktivistická kampaň lobbistů z tzv. hnutí Jsme fér: Toto
samotné hnutí vypracovalo a předložilo poslancům novelizaci občanského zákoníku, jejímž cílem
bylo otevřít institut manželství jakýmkoli 2 dospělým lidem, včetně všech souvisejících práv.
V červnu roku 2018 po šestiměsíční kampani disponovalo 72 000 podpisy, několika průzkumy
veřejného mínění a nepřehlédnutelnou PR kampaní. Na tuto kampaň mají lobbisté k dispozici
minimálně 13 mil. Kč, z toho 4.4 mil. Kč přímo z Evropské komise na základě grantu „We are fair:
no 777228“. Tuto kampaň podpořilo 46 poslanců, získala souhlasné stanovisko 1. vlády Andreje
Babiše.
Jsme fér

Aliance pro rodinu
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Naše půlroční kampaň, která stála 76 893 Kč, zahrnovala kromě organizování petice samotné také
její mediální podporu včetně výroby videoklipů, demaskujících líbivé, ale nepravdivé heslo
odpůrců: „Většině to neublíží, menšině to pomůže“.
Dne 21. září 2018 Jana Jochová předala předsedkyni petičního výboru Poslanecké sněmovny
PČR prof. Válkové krabici s podpisovými archy s více než 50 000 podpisy. Tím si Aliance pro
rodinu zajistila účast na veřejném slyšení před petičním výborem PČR, které se uskutečnilo dne
9. 10. 2018. V rámci veřejného slyšení jsme získali prostor prezentovat názory většiny české
populace a zároveň pozvali 4 nestranné odborníky, kteří se k projednávaným poslaneckým
návrhům vyjádřili.
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Realizované projekty
„Rodina a manželství nejsou primárně společenské instituce, které slouží jen k uspokojování potřeb
dospělých lidí. … Manželství a rodina jsou primárně instituce sloužící k reprodukci, a to jak sociální,
tak biologické společnosti.“
prof. Dana Hamplová socioložka, dlouhodobě se
zabývající otázkami rodinných forem a kvality života
K tématu vystoupila prof. Hana Konečná, bioetička, prof. Dana Hamplová, socioložka, Mgr. Hana
Imlaufová, speciální pedagog a manželský a rodinný poradce, JUDr. Jakub Kříz, Ph.D., advokát,
Mgr. Jan Petr Kosinka, právník a akademik.
Z veřejného slyšení jsme pořídili záznam a sestřihy vystoupení odborníků, které jsme dále šířili
prostřednicím sociálních sítí.
„Všechny tyto (kvantitativní) studie dokazují, že vždycky jsou na tom děti nejlépe a nejlépe
prosperují, pokud vyrůstají se svými dvěma biologickými rodiči.“
prof. Dana Hamplová, socioložka
V rámci kampaně jsme vytvořili dokumentární film (se stopáží 20 min.), který nabízí informace a
argumenty pro vytvoření komplexnějšího pohledu na danou problematiku, než jaký je nabízen
mainstreamovými médii. Vystupují v něm novináři, publicisté, dětská terapeutka a psycholožka,
psycholog a ekonomka.
„Moje etická hranice je tam, kde se dítěti ještě nepočatému plánuje, že nebude mít své vlastní
rodiče a že ho tito jeho rodiče nebudou vychovávat. To je myslím hranice, za kterou já opravdu
nemůžu jít.“
Ludmila Trapková, psycholožka a rodinná terapeutka
Dokumentární film je volně ke zhlédnutí na našem youtube kanálu a FB stránkách.
V rámci kampaně jsme vytvořili ještě několik dalších spotů a informačních videí a medailonků,
které jsou umístěny na sociálních sítích a na našem youtube kanálu.
Ke kampani byly vytvořeny webové stránky: http://www.podporamanzelstvi.cz/
„Vnímáme to jako obrovský úspěch, v době relativizace hodnot a snahy LGBT aktivistů otevřít
manželství takzvaně všem, se ukazuje, že česká společnost je přece jen konzervativnější, než nám
tito aktivisté tvrdí.“
Jana Jochová, Aliance pro rodinu
Kampaň na podporu ústavní definice manželství v číslech
100 000 podpisů pod peticí
6 tiskových zpráv
143 oficiálních podpisových míst (a
2 veřejná slyšení
nepočítaně těch neoficiálních)
1 tisková konference
44 mediálních výstupů včetně publikovaných
1 webová stránka
článků, komentářů a poskytnutých rozhovorů
9 besed a přednášek v různých koutech
10 vzdělávacích videí, videospotů a
České republiky
medailonků
desítky návštěv Poslanecké sněmovny
186 751 zhlédnutí
stovky emailů a telefonátů
3 podkladové materiály pro poslance
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Realizované projekty
Mediální analýza obrazu rodiny

Zpracování a veřejná presentace analýzy mapující, v jakých souvislostech celostátní média
nejčastěji referují o rodině, jaký obraz současné české rodiny je veřejnosti předkládán.
"Zajímalo mne, jak a v jaké konotaci média o rodině informují. Vnímám fenomén rodiny jako klíčový
pro budoucnost celé naší společnosti."
Aleš Juchelka, místopředseda volebního výboru
poslanec (ANO)
Analýza "Rodina a její obraz v médiích" vznikla ze spolupráce Aliance pro rodinu s poslancem

TOP 5 tématických souvislostí rodiny v %

Příspěvky v médiích v procentech
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Výchova, vzdělávání
Legislativa
Pozitivní, harmonická rodina

Alešem Juchelkou a dalšími 2 poslankyněmi Pavlou Golasowskou (KDU-ČSL) a Zuzanou
Zahradníkovou (ODS) a byla zpracována nezávislou agenturou Newton média. Věnovala se
rozboru všech mediálních výstupů k tématu rodina, které vyšly v roce 2017, agentura tedy
pracovala se statisícovým vzorkem a zhodnotila více než 20 000 mediálních výstupů. Smutným,
ne překvapivým zjištěním je, že negativní obraz rodiny u nejsledovanějších médií převažuje a
média prezentují rodinu velmi často jako sociální problém.
Jan Gregor z Aliance pro rodinu shrnul výsledky analýzy, která potvrdila, že negativní obraz rodiny
u nejsledovanějších médií převažuje. Jan Gregor uvedl, že „celá čtvrtina příspěvků referovalao
rodině v kontextu patologických jevů – domácího násilí, rozvodů či rodinných tragédií. Pozitivní
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zpravodajství se objevilo dvakrát méně často (13 %), a to převážně na stránkách bulvárů typu
Rytmus života, ve kterých za značnou část pozitivního zpravodajství vděčíme Tomáši Klusovi.“
Následné zpracování analýzy týmem Aliance pro rodinu zjistilo, že pokud se započte vnímání
rodiny jako sociálního problému, výsledné zastoupení negativních tematických příspěvků o rodině
se u nejsledovanějších médií v roce 2017 pohybuje v rozmezí 50 - 65 %.

Výstižným zhodnocením bylo vyjádření poslankyně Golasowské při tiskové konferenci
v Parlamentu PSP k výsledkům analýzy, ve kterém zmínila, že ačkoliv sama žije v široké,
harmonické rodině, tento obraz rodiny v médiích téměř nenalézá.

Výroční zpráva 2018

13 z 14

Realizované projekty
Další činnost

Kromě těchto tří dlouhodobých projektů jsme se věnovali obhajobě rodiny a rodinných témat i
jinde:
Poskytujeme poradenství rodinám
Pomáháme rodinám a jednotlivcům, kteří se při obhajobě svých legitimních rodičovských či
rodinných práv ocitají v obtížně řešitelných situacích a konfliktech s institucemi (školy, OSPOD,
soudní řízení).
Vytváříme síť spolehlivých odborníků, kteří jsou schopni pokrýt širokou škálu problémů, do
kterých se rodiny mohou dostat.
Podporujeme poslance v kontrole exekutivy
Dodáváme podklady poslancům, poskytujeme expertízy. Podíleli jsme se na kritickém zhodnocení
Koncepce rodinné politiky MPSV.
Nepotřebná Istanbulská úmluva - nástroj ideologie namísto pomoci ženám
Zapojili jsme se do kampaně proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, včetně podpory petice proti její
ratifikaci organizovanou partnerskou organizací Středoevropské inspirace, z.s. Pomáháme
s distribucí vzdělávacích materiálů, natočili jsme informační dokument „Istanbulská úmluva –
dokument, který budí vášně“.
"Rodina vždy byla, je a bude prvním a posledním místem jistoty, bezpečí a důvěry. Ti, kdo chtěli
zničit národ, ti, kdo chtěli zničit svobodu jedince, snažili se vždy znovu a znovu rozeštvat, rozložit,
rozdělit a rozbít rodinu. Dělali to nacisté, dělali to komunisté a dělají to dnešní aktivisté, kteří chtějí
rodinu redefinovat."
Zuzana Majerová Zahradníková, poslankyně (ODS)

Poděkování patří i všem našim dobrovolným spolupracovníkům, zejména
těm, kteří pomohli v roce 2018 realizovat Den pro rodinu nehledě na úmorné
vedro, a mnoha dalším dobrovolníkům, kteří ochotně po celý rok sbírali
podpisy, rozdávali letáky, stáli u petičních stánků, argumentovali – a mnoha
jinými způsoby podporovali aktivitu Aliance pro rodinu.
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