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2.

ČINNOST CPR – PROGRAMY, AKTIVITY, SLUŽBY

Činnost Centra pro rodinu a sociální péči z. s. zajišťují svými programy, aktivitami a službami dvě výkonné
jednotky - Středisko RODINA a Středisko VÝZVA. Jejich organizační zázemí zajišťuje oddělení fundraisingu a
PR.

2. 1

STŘEDISKO RODINA

Středisko RODINA podporuje rodinu založenou na manželství muže a ženy skrze přípravu, programy,
vzdělávání, pomoc v obtížných situacích a také formou svědectví a vzájemné podpory.
Středisko je propojenou sítí aktivit a programů, které sledují různé fáze podpory:
- nejdříve dbá o samotnou přípravu na dospělý vztah, manželství a založení rodiny,
- jedná ve prospěch fungování rodin,
- nabízí systematické vzdělávací aktivity - kurzy,
- zajišťuje posilu hodnoty rodiny realizováním osvětových výstav pro širokou veřejnost,
- pro osoby s individuálními potřebami má připraveno komplexní poradenství
- a konečně připravuje i aktivity pro seniory.
Programy lze podle kritéria nízkoprahovosti rozdělit na dvě skupiny. Část programů obsahuje křesťanský
pohled na problematiku a svým způsobem přispívá i k náboženskému životu rodin. Jiné aktivity a programy
jsou zcela postaveny na přirozeném základě, předkládají pohledy čistě podle odborných poznatků
současnosti. V následujícím výčtu je tato charakteristika jasně rozlišena, jsou definovány jako křesťanské,
nebo jako základní. Platí ovšem, že všechny jsou otevřeny široké veřejnosti a všem zájemcům. Jde spíše o
to, aby měl zájemce informace, na jaký program se hlásí.

2. 1. 1
PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Z pohledu prevence se CPR věnuje v podstatě prevenci rizikového sexuálního chování. Pod vlastním názvem
„Vztahová výchova se zahrnutím sexuality“ se shrnují činnosti zaměřená na rozvoj schopnosti vstoupit do
vztahu zralé lásky. Je současně prevencí rizikového sexuálního chování dospívajících a prevencí možných
sociálně-patologických jevů. Cíl je ovšem pozitivní: přispět k formování zralých osobností mladých lidí se
zdravou a zralou integrací sexuality. Jde o jeden ze základních programů.
K cíli vedou tři cesty prevence:




přednášky pro rodiče, které zpravidla jednoduše nazýváme „sexuální výchovy dětí“,
školský preventivní program ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA (pro dospívající mládež),
DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků.

2. 1. 1. 1

PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE

Základ výchovy se zahrnutím sexuality náleží rodině, CPR oslovuje rodiče přednáškami „Sexuální výchova
dětí“. Cílem přednášek je motivovat rodiče a zároveň je vybavit odbornými informacemi, aby se vědomě
ujali té části výchovy, která se dotýká sexuality, a to od nejútlejšího věku dětí.
Cílové skupiny rodičů:
ve školkách – speciální setkání s rodiči,
ve školách – např. přednáška při třídních schůzkách,
v klubech a kulturních domech,
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ve spolupráci s rodinnými a mateřskými centry.

2. 1. 1. 2
PREVENCE

ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA – CERTIFIKOVANÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ

ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA - ŠOŽ – je klasický program školské primární prevence.
Posláním ŠOŽ je inspirovat dospívající mladé lidi k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnost,
lásku, manželství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky.
Program ŠOŽ otevřeně pojedná o sexualitě a sexuálním chování, a to pozitivně, v kontextu vztahu, se
zřetelem na všechny významy sexuálního života, jak vztahový, tak plodivý – ŠOŽ tím vykresluje reálnou
pozitivní variantu přístupu k vlastní sexualitě a vůči této pozitivní variantě pak diskutuje rizikové sexuální
chování. Sděluje kvalitní odborné informace, vykresluje zkušenosti osobních příběhů z poradenské praxe
a vlastních programů CPR, dodává odvahy k pozitivnímu pohledu na člověka, lásku, poskytuje zážitek úcty
k lidské důstojnosti a pomáhá k plnění aktuálního vývojového úkolu dospívajících.
Cílem je ukázat otevřený a zásadně pozitivní pohled na lidskou sexualitu v kontextu vztahu tak, aby
dospívající nahlédli na rizikové sexuální chování jako neblahé a škodlivé a aby dostali povzbuzení založit
v přiměřeném věku kvalitní vztah lásky, na kterém budou moci vybudovat fungující rodinu.
Od roku 2014 byl řízením MŠMT programu ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA přidělen CERTIFIKÁT odborné
způsobilosti se zaměřením na tyto typy rizikového chování:
 Sexuální rizikové chování.
 Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování.
 Právní vědomí napříč typ rizikového chování.
 Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování.
Podle standardů odborné způsobilosti je ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA podrobně popsána ve vlastních
dokumentech, a to v koncepci a metodice, náleží k ní také manuál programu; koncepce je veřejně
přístupná, jednak na webu, jednak ve Středisku RODINA, aby se s ní každý zájemce mohl podrobně
seznámit a zvážit, zda si program vyžádá.

2. 1. 1. 3

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ – DVPP

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. je akreditovaná instituce k provádění vzdělávacích programů
zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Poskytuje akreditovaný seminář pro učitele „ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA – výchova ke zdravé integraci
sexuality“ (rozsah 16 hodin). Hlavním cílem semináře je využít terénní praxi. Jde o propojení mezioborových
souvislostí, vybavení pedagogů aktuálními daty z medicínských oborů (dorostové medicíny, sexuologie a z
oboru reprodukčního zdraví), s vymezením limitů, co již spadá do SRCHD (syndromu rizikového chování
dospívajících), s ohledem na vývojové úkoly žáků a formování jejich osobnosti z hlediska psychologie.
Druhým programem je jednodenní seminář „Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního
vzdělávání“ (rozsah 6 hodin). Vybavuje pedagogy aktuálními odbornými argumenty pro vedení výchovy
v otázkách sexuality, tak, aby se naplnil očekávaný výstup, že žák bude chápat význam sexuality v souvislosti
jak se zdravím, tak s etikou a morálkou a pozitivními životními cíli, včetně pochopení významu zdrženlivosti
v dospívání. Třetí seminář je přímým pokračováním předešlého, tematicky volně navazuje. Nese název
„Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání II.“ Dále rozvíjí podporu dospívajících
ve formování osobní identity a kompetencí pro manželský a rodinný život (rozsah 6 hodin).
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Čtvrtým programem je poměrně rozsáhlý kurz „Výchova ke vztahům se zahrnutím sexuality – kurz školské
primární prevence“. Má rozsah 80 hodin a podrobně rozebírá koncepci prevence rizikového sexuálního
chování založenou na pozitivním významu lidské sexuality v zapojení do vztahu. Je povinný pro pedagogické
pracovníky, kteří za CPR provádějí ŠKOLU OSOBNÍHO ŽIVOTA.
Konečně je akreditované jednodenní vzdělávání především pro pedagogy prvního stupně základních škol.
Naše organizace vytvořila metodickou pomůcku pro vyučování v primární škole, určenou žákům třetích,
čtvrtých a pátých tříd. Je komponovaná tak, aby se splnil požadavek RVP ZV dát žákům základy sexuální
výchovy.1 Jedná se o audiovizuální systém s jednoduchým a intuitivním ovládacím prostředím, do něhož se
mají interaktivně zapojovat děti. Systém spustí učitel na interaktivní tabuli (případně promítá pomocí
dataprojektoru). Vzdělávací program vede k předložení odborných východisek k sexuální výchově na prvním
stupni a k praktickému zaškolení, aby učitel ovládal technické prvky, kterými se interaktivní program
obsluhuje.

2. 1. 2
RODINY

PROGRAMY URČENÉ K PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ A ZALOŽENÍ

CPR chce nabídnout podporu, vzdělání a možnost rozvoje osobnosti všem lidem, kteří se chtějí lépe
připravit na život v manželství a rodině. Přípravou na manželství je několik samostatných modulů, které na
sebe volně navazují, takže mohou být absolvovány jednotlivě nebo v libovolné kombinaci. Větší část aktivit
má křesťanský charakter, zřejmě proto, že křesťanské církve jako jediný subjekt ve společnosti provádějí na
manželství přípravu a cíleně se osobám před vstupem do manželství věnují.
Jednotlivé moduly:
 Vyjmenovaná slova – přednášky.
 Malý kurz před vstupem do společného života.
 Kurz Příprava na manželství.
 Škola partnerství.
 Bezprostřední příprava na manželství.

2. 1. 2. 1

VYJMENOVANÁ SLOVA – PROJEKT FORMAČNÍCH PŘEDNÁŠEK

„Vyjmenovaná slova“ jsou soubor volně navazujících formačních přednášek na objednávku.
CPR nabízí přednášky a workshopy s tématikou vztahů, manželství a rodiny podle objednávky zájemce.
Objednávat může kdokoliv z řad nejširší veřejnosti.
Cílovou skupinou jsou zájemci bez omezení. Mladí i zralí, svobodní i zadaní. V okruhu věřících např.
společenství mládeže, scholy, ministranti, skauti, skupiny biřmovanců v období přípravy, snoubenci a také
společenství manželů, rodičů malých dětí, farnosti. Témata lze formulovat rozmanitě, podle citlivosti
oslovovaných posluchačů. Zaměřujeme se dvěma směry:
a) Pro nejširší veřejnost pořádáme přednášky odborného, vzdělávacího charakteru, prolnuté
zkušeností s tisíci konkrétních příběhů i řešení.

1

RVP ZV, vzdělávací oblast 5.4 Člověk a jeho svět; očekávané výstupy: (2) rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození, (8) uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje
se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku; učivo: partnerství, manželství,
rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka
vztahů, etická stránka sexuality.
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b) Pro zájemce umíme připravit přednášky s křesťanským základem, které jsou také o lidské lásce,
manželství a v konečném důsledku o rodině, ovšem z pohledu víry.
Cílem projektu, tím nejobecnějším, je obnovit povědomí o hodnotě rodiny. Od vztahu k sobě a sebepřijetí,
přes dobu známosti, lásku, manželství až k hodnotě plození a ke zdravému vývoji dětí v rodinném prostředí.
To vše pomocí přednášek, které spojují informace se svědectvím. Soubor přednášek „Vyjmenovaná slova“
je postavený na přesvědčení, že rodina založená na pevném a trvalém manželství muže a ženy má
fundamentální a nenahraditelný význam. Společnost bez zdravých rodin zcela ztroskotá, což mnohé
problémy současnosti potvrzují.
Hlavní obsah:
a) obecné přednášky:
 Věčně omílaná komunikace.
 Příprava na manželství, čím naplnit dobu známosti.
 Rozdíly mezi mužem a ženou.
 Naplňování potřeb v manželství.
 Nezastupitelná role muže a ženy ve výchově dětí.
 Na cestě k sobě (cesta k vlastnímu nitru i k manželskému partnerovi).
 Sexuální výchova dětí – v rodině, ve škole.
 Překážky fungujícího trvalého vztahu.
 Zvládnou ještě naše děti manželství a rodinu?
b) přednášky s křesťanským pohledem:
 Základy křesťanské antropologie, biblický pohled na člověka, vztahy a manželství.
 Manželství jako svátost, manželství tělem a duší.
 Biblický pohled na sexualitu.
 Manželská čistota: o lásce, spojivém a plodivém významu manželského spojení.
 Plodnost v praktickém životě věřícího člověka.
 Antikoncepce, proč není blahodárným vynálezem.
 Přirozené plánování rodičovství, smysl, obsah, kontext manželského života, diskuse.
 Vývoj dítěte a úcta k životu.
 Etické problémy a ohrožení člověka na počátku vývoje, manipulace s lidským embryem.
 Mravní hodnocení skutků souvisejících se sexualitou.
Konkrétně sledujeme logickou souvislost mezi jedinečným vztahem muže a ženy (manželů)
a specifickými intimními projevy manželství a plozením dětí. Považujeme za prokázané, že dítě potřebuje
pro zdravý rozvoj osobnosti dva milující se rodiče. Také hodnotíme současné převažující názory na lidskou
sexualitu za deformované, typickým příkladem je odtržení sexuálního života od vztahu a odmítání
plodnosti.
Interrupce považujeme už jen za následek těchto zdeformovaných principů. Jedná se o zdrcující popření
hodnoty lidského života, o tragickou manipulaci veřejného mínění. Ale přesto jádro problému nevidíme
v agitování proti samotným interrupcím. Domníváme se, že je potřeba znovu ukázat hodnotu manželské
lásky a podtrhnout její specifikum: dar plození dětí. Zvrátit vidění plodnosti jako „problému“, podtrhnout
cenu lidského života od početí. Zdůrazňujeme odpovědnost, jako odpovědnost dobře naložit s darem velké
hodnoty.
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2. 1. 2. 2

NEŽ DO TOHO VLETÍŠ ANEB MALÝ KURZ PŘED VSTUPEM DO SPOLEČNÉHO ŽIVOTA

Krátký seminář, se zcela civilním praktickým obsahem, určený nejširší veřejnosti s cílem, aby kdokoliv,
hledající příležitost promyslet vstup do manželství, mohl načerpat inspirace. Jde o tři večery s přednáškou
a diskusí. Témata jsou nazvána:
 Životní priority.
 Věčně omílaná komunikace.
 Naplňování potřeb – manželská maturita.
Přednášejí lektoři a pracovníci CPR, takže je kurz postavený na reálných zkušenostech manželských párů,
které byly nashromážděny za více než 25 let realizace programů CPR

2. 1. 2. 3

KURZ PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ

Kurz s křesťanským obsahem jako příprava pro páry, které chystají sňatek v církvi. Je specifický svým
provedením. Jednotlivá setkání jsou koncipována jako „rande“ v prostředí restaurace, s večeří, a dále
s přednáškou (promítanou video nahrávkou) a následnými úkoly k diskusi a řešení.

2. 1. 2. 4

ŠKOLA PARTNERSTVÍ

Škola partnerství je celoroční program, který párům uvažujícím o vstupu do manželství nabízí:
možnost zamyslet se hlouběji nad svým vztahem,
nové podněty pro diskusi o tom, jak si představují společný život,
nápady, jak se ve vztahu vyhnout stereotypu,
společně strávený čas se zajímavými lidmi,
zkušenosti manželů s řešením náročných situací,
i rady, na co si musíme dát pozor…
Kurz, který má také křesťanský charakter, se skládá z pěti víkendových setkání. Každé z nich nabízí prostor
k důkladnému prodiskutování tří tematických okruhů, ale také k zážitkovým aktivitám, ke společné zábavě
či modlitbě a ztišení. V programu kurzu jsou například tato témata: co si do vztahu přináším z původní
rodiny; rozdílnost muže a ženy – a jak s ní nakládat; vzájemná komunikace; vývoj vztahu mezi mužem a
ženou; jaká jsou naše očekávání od manželství; manželství jako svátost; společný duchovní život; budování
důvěry ve vztahu; rozumné řešení konfliktů; sladění rodinného života a zaměstnání; závazek v dnešní
společnosti (aneb proč je důležitý sňatek); manželská sexualita; plánování rodičovství; přijetí dítěte; aj.
Přednáška odborníka nebo svědectví pozvaných hostů na úvod každého tematického okruhu představí
nejdůležitější otázky, které si poté mohou účastníci prodiskutovat se svým partnerem
či partnerkou. Případné nejasnosti lze konzultovat s přítomnými odborníky, manžely, či knězem.
Na závěr každého bloku je připravena debata a sdílení se v menších skupinkách pod vedením vyškolených
animátorů. Tyto skupinky zůstávají po celou dobu trvání kurzu neměnné a dávají tak účastníkům příležitost
lépe se poznat, ale také se postupně více otevřít a vyměnit si názory na důležité otázky, které je zajímají.
Kurz lze absolvovat pouze jako celek, není tedy možné se zúčastnit jen vybraných přednášek
či víkendových setkání. Absolvovat ho mohou páry, které uvažují o vstupu do manželství, byť třeba
i v delším časovém horizontu; kurz není určen pro jednotlivce. Věková hranice je nastavena zhruba na 20 –
35 let; je-li jeden člen páru o něco starší, nebo naopak mladší, rozhodně to nebrání jeho účasti na kurzu.

2. 1. 2. 5
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Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. spolupracuje na přípravě mladých lidí ke společnému životu
v manželství podle „poptávky“. Nabízí přednášky a semináře v rámci tzv. bezprostřední přípravy na
manželství probíhající v římskokatolické církvi. Sjednávají se podle zájmu farností a děkanátů.
CPR zajišťuje organizačně i metodicky vlastní cyklus v Ostravě – Mariánských horách. Jedná se o dvoudílný
cyklus přednášek pro dvojice, které se připravují na manželství, především na sňatek v římskokatolické
církvi. Cyklus vedou manželské páry, má být malou sondou do životní praxe, doplňkem k přípravám na
svatbu vedeným knězem. Délka setkání je cca 2 hod. Není potřeba se na ně nijak zvlášť předem domlouvat
či přihlašovat.

2. 1. 3

PROGRAMY NA PODPORU MANŽELSTVÍ A FUNGUJÍCÍ RODINY

CPR provádí více programů a aktivit, aby díky jejich vzájemnému propojení došlo k co nejefektivnější
stabilizaci rodinných vztahů a posílení kompetencí. Základním cílem je podpora fungující rodiny, snaha
přispět k upevnění stability manželství, k zlepšování vztahů, prevenci nežádoucích partnerských dysfunkcí a
k trvalému posilování základních funkcí rodiny. Souběžně s posílením manželství je cílem předcházet
sociálně patologickým jevům v další generaci.
Obohacení účastníků programů vzniká ze spolupůsobení informací, nabytých vědomostí
i psychosociálních dovedností prvků vzájemné osobní podpory. Důležitou funkci má sdělená osobní
pozitivní zkušenost s možností obnovení a posílení dříve narušených vztahů, která je pro aktivity projektu
typická.
Jednotlivé moduly:
Manželská setkání.
Kurz efektivního rodičovství.
Manželské večery.
Manželská abeceda - pro začínající manželství.

2. 1. 3. 1

ŠKOLA RODINNÝCH A RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ – MANŽELSKÁ SETKÁNÍ

Naprosto základní, klíčovou a tradiční akcí CPR je „Škola rodinných a rodičovských kompetencí“ Manželská setkání. Má v České republice už dlouholetou tradici. Za dobu téměř třiceti let z jednoho kurzu
pro několik párů vzniklo 4-5 kurzů, kterými každý rok projdou stovky manželských párů. Právě jeden z nich
pořádá ve spolupráci s YMCA-MS také naše organizace. Tento kurz se pravidelně koná v červenci a účastní
se ho obvykle asi 60-70 párů.
Skládá se z letního týdenního kurzu a dvou víkendových obnov (obvykle v říjnu a pak
v březnu následujícího roku). Letního kurzu se mohou zúčastnit i děti, které mají připraven svůj vlastní
program v době, kdy se rodiče účastní přednášek a práce ve skupinkách. Podzimní a jarní obnovy se děti
neúčastní.
Program Manželských setkání se věnuje zdánlivě obyčejným tématům. Přivádí manžele
k zamyšlení nad tím, jak mají ve svém životě poskládán žebříček hodnot, čím se od sebe jako muž
a žena liší, zda se vyjadřují tak, aby jim partner rozuměl, jak umí vyjadřovat své pocity, jak prožívají svou
sexualitu atd. Celkem je to během letního týdenního kurzu 11 tematických okruhů a další přicházejí na řadu
během podzimní a jarní víkendové obnovy. Vedle odborného obsahu má křesťanské doprovodné aktivity.

2. 1. 3. 2

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

Kurz efektivního rodičovství (dále KER) patří do preventivních programů s dlouhodobým dopadem
na zdravý rozvoj rodiny. KER vychází z principů individuální psychologie Alfreda Adlera a jeho žáka Rudolfa
Dreikurse.
OPERAČNÍ MANUÁL
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Základní Kurz efektivního rodičovství tvoří devět setkání dvou lektorů s uzavřenou skupinou rodičů, je
vhodný pro rodiče dětí různého věku. V jednotlivých lekcích jsou probírány základní principy pozitivní
výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života. Je veden zážitkovou formou, rodiče se aktivně
podílejí na programu, dostávají pracovní listy a náměty pro domácí procvičování, díky kterým mají možnost
se k probranému tématu vracet i později. Nově nabyté vědomosti rodiče postupně svým aktivním
přístupem přetvářejí v rodičovské dovednosti, jimiž mohou ovlivňovat v rodině svůj vztah k dětem a chování
dětí. Nezanedbatelnou úlohou skupiny je načerpání nových sil a energie, možnost si odpočinout, aby byl
rodič dále schopen s chutí a zodpovědností plnit jednu z nejnáročnějších životních rolí a profesí zároveň, tj.
být dobrým rodičem svým dětem s vědomím své nedokonalosti.
Přehled témat:
 Základy efektivního rodičovství, budování kladného vztahu rodič-dítě.
 Tři výchovné styly, vliv původní rodiny, jsem jedinečný.
 Sourozenecké konstelace.
 Pochopení nesprávného chování dětí.
 Povzbuzování a chvála.
 Emoce v životě rodičů a jejich dětí - vstřícné naslouchání.
 Emoce v životě rodičů a jejich dětí - já - sdělení.
 Rodičovská autorita - trest a co volit místo něho.
 Rodinná pravidla, řád, závěr.
Součástí kurzu je nabídka podvečerního setkání otců nad tématem "Otcovská role“.

2. 1. 3. 3

MANŽELSKÉ VEČERY

Manželské večery jsou seriál osmi setkání v příjemné atmosféře večeře při svíčkách, spojených
s inspirací, jak budovat zdravé a trvalé manželství. Program pochází z Velké Británie a je postaven na
křesťanských zkušenostech a základech.
Vedoucí manželský pár nabízí svědectví a poznatky o zákonitostech fungujícího manželství
a vybízí k vlastní reflexi. Během osmi společně strávených večerů je výjimečný čas zamyslet se nad sebou
samým a uvědomit si něco nového o svém protějšku. Je příležitost hovořit o problémech, které byly ve
shonu každodenního života odsouvány stranou. Manželé mají čas k diskusi o chování, kterým působí bolest
jeden druhému, odhalí příčiny napětí ve svých manželstvích, mohou se naučit novým dovednostem, např.
jak komunikovat a řešit konflikty. Vždy je respektováno soukromí páru. Nikdo není žádán, aby něco
osobního
říkal
někomu
dalšímu.
Očekává
se
však,
že
o
tématech
otevřených
na kurzu bude pár spolu hovořit.
Kurz je určen pro každý pár, který chce společně pracovat na svém vztahu. Je přínosem
a povzbuzením i pro páry, jejichž manželství je již pevné. Pomáhá i párům, které procházejí problémy.
Kurz trvá osm večerů po osm týdnů. Je dost dlouhý na to, aby umožnil skutečnou změnu ve vztahu.
V době mezi jednotlivými večery mají páry příležitost uvést do praxe to, co se naučily.

2. 1. 3. 4

MANŽELSKÁ ABECEDA

Manželská ABECEDA je seriál setkání pro manžele nedlouho po svatbě (zhruba do 5ti let), zabývající
se problémy a tématy, která bývají aktuální na začátku manželství. Celodenní setkání probíhá většinou
formou přednášek, workshopů, rozhovorů. Témata jsou uzpůsobena potřebám začínajících manželství,
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např.: rozdíly, komunikace, řešení konfliktů, vztahy s rodiči, mateřská dovolená, sexualita. Jednotlivé páry
se mohou účastnit jen těch setkání, která jsou pro ně aktuální, není nutné dodržet celý cyklus.

2. 1. 4

PODPORA RODINY VÝSTAVAMI

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. zajišťuje posilu hodnoty rodiny realizováním osvětových výstav pro
širokou veřejnost. Pronajímáme autorské fotografické a interaktivní výstavy. Návštěvníkům nabízíme
několik forem v různých provedeních, od potištěných pláten na kovaných stojanech s možností nasvícení
přes dřevěné panely až po interaktivní formu s velkými kulisami. Součástí některých výstav je
videoprojekce. Výstavy jsou zdrojem zábavy a vědění pro děti i dospělé a ideálním místem, kde může strávit
čas celá rodina.
Mohou být nainstalovány v sálech a výstavních prostorách, školách, knihovnách, kostelích, chodbách
kulturních a nákupních středisek, na náměstích a veřejných prostorách. Výstavy se dle jednotlivých projektů
a akcí mohou stát také součástí větších výstavních celků, nebo dle povahy koncepce mohou být využity
pouze dílčí interaktivní nebo textové komponenty. Na základě požadavků jednotlivých subjektů zajištujeme
odborné poradenství, cenovou kalkulaci, převoz, instalace a od instalace, zaškolení lektorů.
Zapůjčením těchto výstav je možno obohatit sama sebe a okolí, ale také přispět na činnost a aktivity Centra
pro rodinu a sociální péči, které podporuje manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských
hodnot.
Nabízíme tři tematické cykly:

2. 1. 4. 1

výstavy s tématem rodina.
Osobnosti dneška,
Škola hrou.

VÝSTAVY S TÉMATEM RODINY

Výstavy nesou názvy:
Mezinárodní rok rodiny v evropském kontextu.
Rodina.
Hledání.
Obrazy rodičovství.
Svoji.
Cílem jednotlivých výstav je ukázat hodnoty rodiny, vzájemné soudržnosti, naplňování funkcí rodiny dříve a
dnes, formy práce a volného času. Dále ukazují změny, ke kterým dochází v těle a psychice člověka (matky i
otce) v souvislosti s jednotlivými fázemi rodičovství a význam těchto změn pro rodiče či dítě. Poukazuje na
biologické dispozice, které jsou v průběhu rodičovské fáze využívány, a na jejich provázanost s vývojem
dítěte.
Záměr je reakcí na současnou situaci ve společnosti, kdy klesá vědomí hodnoty mateřství či otcovství pro
osobní růst člověka.

2. 1. 4. 2

OSOBNOSTI DNEŠKA
Benedikt XVI. - dělník na vinici Páně.
Poutník Jan Pavel II.
Matka Tereza – světlo v temnotě dneška.
Svatí Evropy a jejích atributy.
Svatováclavské legenda.
Po stopách Cyrila a Metoděje.
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Výstavy jsou výpovědí o výjimečných lidech a svatých. Mapují jejich životní cestu, setkání a růst. Představují
významnou kapitolu našich dějin, která souvisí s kořeny naší historie, vzdělanosti, kultury, počátku státnosti
a připomíná významný odkaz nejen mladé generaci.

2. 1. 4. 3

ŠKOLA HROU

Oči nevidomých - uši neslyšících.
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – savci.
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – ryby, obojživelníci, plazi.
Ptáci kolem nás.
Hlavolamy – V uličkách starého města.
Hlavolamy – Dobrodružství na hradě.
Zdeněk Miler dětem.
Zdeněk Burian.
Byl jednou jeden kůň.
Dřevo, dřívko, dřívečko.
Interaktivní výstavy jsou založeny na Komenského principu „škola hrou“. Cílem výstav není zahltit
návštěvníka množstvím informací, ale pomocí různých činností jej zážitkovou formou s tématem dané
výstavy blíže seznámit a motivovat k zájmu. Děti i dospělí si mohou vše samostatně vyzkoušet, ohmatat a
navzájem spolupracovat. Výstavy mohou být také realizovány přímo ve školách anebo blízkých kulturních
zařízeních. Tak pro školy odpadá cestování, pro pedagogy i žáky vzniká časová úspora a projekt může
z jedné školy navštívit větší počet tříd. Výstavy jsou koncipovány tak, aby byly vhodné i pro lidi se
zdravotním postižením a žáky ze speciálních škol. Pedagogové oceňují možnost zážitkového vzdělávání
s aktivním zapojením žáků a rozmanitost nabízených projektů.

2. 1. 5

PŘEDNÁŠKOVÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

CPR poskytuje velkou část podpory manželům a rodinám podáváním odborných informací a vzděláváním.
V rámci prevence již bylo uvedeno vzdělávání pedagogů,
s konečným cílem pomoci dospívajícím
skrze pedagogické působení učitelů. U příprav před založením rodiny byl uveden volný cyklus
„Vyjmenovaná slova“. Přednášky si může kdokoliv sjednat s vedením Střediska RODINA, kontakty snadno
najde na webu. Dále realizujeme několik dalších kurzů.

2. 1. 5. 1

ŠKOLENÍ PPR

Školení PPR – symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství
Jde o vzdělávací setkání v rozsahu až 30 hodin na téma symptotermální metoda přirozeného plánování
rodičovství.
Metodiku sestavil tým předních odborníků gynekologů, psychologů a pedagogů na základě rozsáhlého
výzkumu zadaného vládním programem Spolkové republiky Německo. Formulovali přehledná pravidla
určování plodných a neplodných dnů a dosáhli vysoké spolehlivosti metody.
Přirozená metoda plánování rodičovství umožňuje svobodný přístup k regulaci porodnosti na základě
naprosté úcty ke každému lidskému jedinci, v úplném souladu s křesťanskými hodnotami. Symptotermální
metoda je předkládána i v souvislosti s etickými pohledy a praxí manželského života. Určení plodných dnů
lze využít při touze po dítěti a opačně i v situacích, kdy se manželé chtějí otěhotnění vyhnout.
Minimální rozsah skupinového školení je 8 hodin. Dopoledne je úvod do metody, vysvětlení základních
principů a poznatků dle moderní medicíny, odpoledne navazuje práce se záznamem, nácvik vedení
záznamu, vyhodnocení údajů.
OPERAČNÍ MANUÁL
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Ucelené základní školení má rozsah 20 hodin, krátké přednášky se střídají s praktickými úkoly, vyplňováním
záznamů, s rozmanitými kvízy i hrami. V ceně jsou materiály a literatura.
Je optimální, když se účastní celé páry, snoubenci, manželské páry, ale i jednotlivci, učitelé
a animátoři, a také zájemci s otázkami.

2. 1. 5. 2

CESTA EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

CEK je seminář, určený zájemcům z řad široké veřejnosti, svobodným i manželským párům. Je nabídkou
k získání nebo posílení komunikačních dovedností.

2. 1. 5. 3

KURZY PRO ŽENY

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. se podílí na flexibilním vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství
podle zahraničních zkušeností. Cílem vzdělávání je motivovat ženu v intenzivní rodičovské fázi k tomu, aby
dokázala současné životní etapy využít k osobnímu růstu.
Vzdělávání vychází z dlouholetých zkušeností žadatele s realizací vzdělávacích programů pro ženy,
i ze zkušeností zahraničního partnera Frau und Beruf GmbH, který nabízí programy pro ženy
v oblastech rodina-zaměstnání-trh práce včetně pomoci při řešeních individuálních životních strategií
upravenou metodou casemanagementu.
Ženám je umožněno nahlédnout na momentální životní fázi (rodičovská dovolená) také jako na zdroj
mnoha dovedností a schopností uplatnitelných mimo vlastní rodinu. Moderátorka má
k dispozici 20 vzdělávacích jednotek, které si může případně rozložit i na více setkání. K vedení lekcí má k
dispozici metodiku a ke každé jednotce další materiály určené jak pro její potřebu, tak účastnicím, které
mají zájem se dozvědět o daném tématu ještě více.
Vzdělávací jednotky jsou rozděleny do sedmi tematických bloků:
 postavení rodiny ve společnosti,
 vymezení osobních možností a perspektiv do budoucna,
 trh práce,
 komunikační dovednosti,
 psychohygiena,
 timemanagement,
 návrat do zaměstnání.

2. 1. 5. 4

NOVÁ OTCOVSKÁ ROLE MUŽE

Kurz „Nová otcovská role muže“ vystihuje svým názvem jasně, že CPR považuje za důležité podpořit
i patřičnou vážnost a nezastupitelnost mužů a má konkrétní náměty.

2. 1. 6

PORADENSTVÍ

Víme, že životní cesta každé rodiny je originální a specifická. V nabídce CPR je prostor pro diskrétní řešení
individuálních, soukromých a osobních otázek. CPR má dispozici systém několika typů poradenských služeb,
které nabízejí doprovázení v určitých životních situacích. Každá má své specifické poslání:
Poradna pro vztahy a rodinu: registrovaná sociální služba s definovanou cílovou skupinou.
Mediace a rodinné konzultace: pomáhat k dohodě ve sporu a posilovat vlastní schopnosti, dovednosti a
kompetence žít kvalitní vztahy;

OPERAČNÍ MANUÁL
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Pastorálně terapeutické poradna: pomáhat k životu víry a z víry, celostním přístupem, na principu „pastoral
counseling“;
Poradna plánování rodičovství přirozenou metodou: dodat odbornou kompetenci pro zodpovědné
nakládání s plodností manželů Součástí poradenství je i výkon sociálně právní ochrany dětí, možnost
zjednat právní poradu, duchovní poradenství.

2. 1. 6. 1

PORADNA PRO VZTAHY A RODINU

Specifický typ poradenství, registrovaný jako sociální služba, poskytující pomoc podle zákona 108 o
sociálních službách, v souladu se standardy sociálních služeb.
Posláním PORADNY PRO VZTAHY A RODINU je pomoc v nepříznivých vztahových životních situacích.
Služba odborně doprovází a podporuje dospívající mládež a dospělé osoby při zvládání jejich osobních,
partnerských, rodinných i společenských vztahů. Poskytuje poradenství, terapii a rodinnou terapii.
Službu poskytujeme dospívající mládeži (od 16 let) a dospělým osobám.
Jedná se především o osoby,
 které se dostaly do nepříznivé životní situace, kterou nejsou schopny řešit svými silami, v oblasti
osobních, rodinných a partnerských vztahů,
 které si potřebují ujasnit své potřeby a postoje, zorientovat se ve své osobní situaci (neumí
vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout životní situaci),
 které prožívají obtíže z důvodu nezformovaného sebepřijetí,
 které mají problémy v péči o děti a ve výchově,
 které potřebují podporu a mají potřebu dlouhodobějšího doprovázení.
V rámci služby poskytujeme jednorázové poradenství i dlouhodobé provázení v těchto činnostech:
 Odborné poradenství v „existenciálních“ otázkách:
o osobnostního rozvoje,
o osobnostního zrání
o v problematice sebepřijetí a kladného sebehodnocení,
 Odborné poradenství ve vztahové problematice:
o získání kontroly nad nepříznivou situací a řešení problémů v oblasti partnerských vztahů,
o podpora rozvoje zdravých osobních vztahů založených na úctě k manželství a rodině,
o posílení rodinných a rodičovských kompetencí,
o propojení osobního života s profesním.
 Poskytnutí informací o navazujících službách a programech – vzdělávací aktivity (Manželské večery,
Kurz efektivního rodičovství, Cesty efektivní komunikace apod.), případně mediace či další sociální
služby nebo péče jiných odborníků, např. psychiatrů.
Pracuje pro nás tým psychologů, terapeutů, poradců a sociálních pracovníků.
V rámci služby máme zároveň pověření k výkonu SPOD:
Jde tu zejména o poskytování doporučení zaměřených na řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí v
rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí. Konkrétně se to týká těchto oblastí:
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§11, odst.
1., písm. a),
- poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči
o dítě zdravotně postižené (§11, odst. 1., písm. b),
- činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§31 a 32).

2. 1. 6. 2
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Specifický typ doprovázení osob, které mají problém neřešitelný vlastními silami. Mediace je technika
pomoci k dosažení dohody při sporu. Posláním je pomáhat k dohodě ve sporu a posilovat vlastní
schopnosti, dovednosti a kompetence žít kvalitní vztahy.
Na proces mediace může navázat rodinná konzultace, často velmi účinně vedoucí k aktivní práci na
zdokonalení partnerského, manželského vztahu, rodinného života, vazeb mezi jednotlivými členy rodiny.
Jedinečným prvkem je, že konzultace vede manželský pár, a tím nabízí citlivou přítomnost mužského i
ženského prvku v řešení obtížné situace.
Poskytování mediací vychází z vizí:
- aby v povědomí veřejnosti byla známa možnost řešení sporů mediací a rodinnou konzultací,
- zajistit dostatečnou kapacitu našich služeb, aby zájemci mohli řešit své spory a neporozumění
konstruktivní cestou,
- šířit zásady a umění řešení sporů ve vztazích na úrovni prevence.
Cílovou skupinou jsou osoby od 15 let věku, způsobilé k právním úkonům, které nejsou pod vlivem alkoholu
a návykových látek a neohrožují bezpečnost zúčastněných stran.
Klienti mediací a rodinných konzultací se mohou spolehnout na pomoc, postavenou na těchto zásadách:
- respekt k celistvosti člověka, včetně duchovního rozměru,
- specializace zejména na mezilidské, vztahové, rodinné spory,
- možnost poskytování služby prostřednictvím manželských párů – mediátorů,
- provázanost s jinými službami CPR – nabídka komplexního poradenství,
- službu je možno poskytnout i anonymně.

2. 1. 6. 3

PASTORÁLNĚ – TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ

Poradnu vede psychiatr-terapeut, který do Ostravy na pracoviště Střediska RODINA dojíždí 1x
za měsíc na 1-3 dny.
Pro jaké potíže, problémy a otázky je poradna určena:
- psychické problémy jako úzkosti, strach apod., deprese, neurotické poruchy, pocity méněcennosti,
- otázky spojené s utrpením, s vinou, problémy se soužitím s tělesnou nemocí vlastní či při pečování o
druhé,
- manželské problémy, i ve stadiu přípravy na manželství,
- poradenství pro pozůstalé či porozvodové poradenství,
- otázky křesťanského životního stylu v naší společnosti,
- otázky duchovní orientace, osobního povolání, potíže v modlitebním životě,
patologie duchovního života (skrupulí apod.),
- pomoc při rozlišování povolání, pomoc při rozlišování zvláštních a „mimořádných“ zážitků,
- pomoc a doprovázení zneužitých v církvi,
- pomoc a doprovázení pracovníků v církvi i s jejich specifickou zátěží z „církve“,
- pomoc a doprovázení bývalým sestrám apod. po odchodu z řádu apod.
Zároveň je možno se v této poradně poradit formou e-mailu.

2. 1. 6. 4

PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ PŘIROZENOU METODOU

Posláním této části poradny je dodat odbornou kompetenci při nakládání s plodností manželů. Poradna
plánování rodičovství je celoročně k dispozici po sjednání termínu konzultace.

OPERAČNÍ MANUÁL
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Poskytuje individuální poradenství v otázkách regulace porodnosti, vyučuje pravidla symptotermální
metody. Přirozené plánování rodičovství (PPR) představuje způsob plánování rodičovství, s jehož pomocí
může být o těhotenství usilováno, stejně jako je možné se těhotenství vyhnout, na základě přirozeným
způsobem se vyskytujících ukazatelů a příznaků plodné a neplodné fáze v ženském menstruačním cyklu.
Poradenství zohledňuje, že každá dvojice je ve specifické, originální situaci. Nabídka „přirozené plánování
rodičovství“ je aktuální pro mladé lidi a snoubence, kteří se na manželský život teprve chystají. Poradna je
k dispozici pro mladé lidi a snoubence, i pro manžele, ale nabízí například pomoc, když páry chtějí ukončit
užívání umělé antikoncepce, když přicházejí s etickými otázkami, a také při řešení obtížných životních
situací, vzniklých původně neplánovaným těhotenstvím. Základní filosofií poradny je úcta k manželské lásce,
sexualitě, plodnosti a rodině.

2. 1. 7

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Doprovázíme rodiny, které mají děti v pěstounské nebo poručenské péči, na základě pověření k sociálně
právní ochrany dětí uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče a poskytujeme služby pěstounům.
Naše služby poskytujeme na území okresů Ostrava, Opava, Karviná, Nový Jičín a Frýdek – Místek.
Rodinám, které u nás mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, se nabízí:


Podpora, pomoc a doprovázení – spolupráce rodiny se sociálním pracovníkem probíhá v prostorách
organizace a v domácnosti rodiny. Při poskytování podpory je naším hlavním cílem zájem dítěte.



Poradenství - zajištění psychologické péče, odborného sociálního poradenství, mediací a rodinných
konzultací. Doprovázení rodin s dítětem se zdravotním postižením – ve spolupráci se službou
Rodinný průvodce ve Středisku VÝZVA. Budova umožňuje bezbariérový přístup.



Zajištění kontaktu s vlastní rodinou dítěte včetně asistence při tomto setkání – sociální pracovník
doprovází dítě, rodiče i náhradní rodiče během setkání tak, aby bylo zajištěno bezpečí dítěte a jeho
následný zdravý vývoj. Pro setkání nabízíme neutrální prostředí.



Vzdělávání – probíhá prostřednictvím seminářů, přednášek, kurzů, svépomocných skupiny
a víkendových vzdělávacích pobytů. Během vzdělávání pěstounů zajišťujeme hlídání dětí.



Odlehčení – realizujeme v rámci pobytových akcí pro děti nebo v jejich domácím prostředí. Pro
naplnění práva pěstounů na odpočinek poskytujeme na zajištění odlehčení i finanční příspěvky.



Zajištění celodenní péče o děti – pěstouni mají právo na pomoc s péčí o dítě v době, kdy jsou v
pracovní neschopnosti, v případě ošetřování člena rodiny, při narození vlastního dítěte a při
vyřizování nezbytných záležitostí.



Doučování dětí – ve spolupráci s nadacemi a dárci. Pomoc při komunikaci se školou, úřady a jinými
institucemi.



Poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči.

Tým pro doprovázení rodin tvoří sociální pracovníci, sociální pracovník s psychoterapeutickým výcvikem a
psycholog.

2. 1. 8

SENIORSKÉ AKTIVITY

Pro seniory a střední věk jsou nabízeny programy v těchto oblastech: duchovní, vzdělávací, volnočasové,
mezigenerační, aktivizační, Hnutí La vie Montante a Manželská setkání seniorů.

OPERAČNÍ MANUÁL
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Posláním je:
zkvalitnění života seniorů,
aktivní zapojení do společnosti i církve,
vytváření společenství a vzájemné poznávání,
vzdělávání,
duchovní život,
posilování mezigeneračních vztahů.
Programy jsou určeny:
lidem středního a důchodového věku,
k společnému setkávání,
pro vzájemné povzbuzení a podporu,
pro příjemné strávení času se zajímavým programem.
Duchovní oblast:
- duchovní obnovy, setkání u adventního věnce, programy pro menší otevřené skupiny.
Vzdělávání:
- diecézní setkání seniorů, Akademie pro třetí věk, Den s Biblí, přednášky a besedy.
Volnočasové a mezigenerační aktivity:
- vycházky a poutě, Dny pro prarodiče s vnoučaty, tvořivá dopoledne, spolupráce s Klubem.
Aktivizační programy:
- KLAS – Klub aktivních seniorů (ve spolupráci s CRSP Brno), Manželská setkání seniorů.

2. 1. 9

POBOČKA OPAVA

Opavská pobočka Centra pro rodinu a sociální péči z. s. nabízí své aktivity především pro Opavu
a okolí, ale vítaná je i účast případných zájemců z jiných míst. Připravované programy jsou zaměřeny na
vzdělávání, na duchovní život, poradenství, na tvořivé (pro maminky nebo maminky s dcerami)
a zábavné akce, s možností navázání bližších kontaktů s jinými rodinami.
Nabízí:
- poradenství v oblasti vztahů (předmanželských, manželských, rodinných),
- poradenství v oblasti přirozeného plánování rodičovství,
- kontakty na odborníky (psychology, lékaře,….),
- možnost zapůjčení literatury, která se týká období známosti, života v manželství, rodině a dětí,
- poskytuje informace o aktivitách CPR.
Organizuje:
 příležitostné přednášky se zaměřením na rodinnou problematiku,
 duchovní obnovy pro manžele,
 duchovní obnovy pro ženy a duchovní obnovy pro muže,
 celodenní semináře s rodinnou problematikou (vedené psychology a týkající se rodinného života,
osobnosti člověka, apod.; mohou mít formu klasických přednášek, skupinové práce
či zážitkových seminářů,
 tvořivá odpoledne pro maminky nebo pro maminky s dcerami,
 maškarní ples pro děti, den pro rodinu,
 výuku biblických židovských tanců,
 kurz Efektivního rodičovství, kurz Manželské večery.
OPERAČNÍ MANUÁL

15

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI Z. S.

2. 2

STŘEDISKO VÝZVA

Středisko VÝZVA poskytuje sociální služby a další aktivity dětem a mladým lidem se zdravotním postižením
a jejich rodinám.
Dětem a mladým lidem se zdravotním znevýhodněním pomáhá žít životem, který se podobá běžnému
životu jejich vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi obtíže, které jim jejich
situace přináší.
Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči a těžkou životní situaci.
Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby:
- odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE,
- osobní asistenci OASA,
- odlehčovací službu RESPIT,
- sociálně aktivizační službu integrační klub BRÁNA.
Mimo režim sociálních služeb nabízí VÝZVA aktivity:
- rehabilitační asistenci,
- půjčovnu pomůcek.

2. 2. 1

RODINNÝ PRŮVODCE

Služba RODINNÝ PRŮVODCE poskytuje odborné sociální poradenství a podporu při řešení obtížné životní
situace lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím.
Poslání služby
Posláním služby odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE je poskytovat podporu lidem
a osobám pečujícím při řešení nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku zdravotního postižení.
Poskytováním informací a cílené podpory přispíváme k jejich samostatnosti, zvyšování nezávislosti
a napomáháme udržet či zlepšit kvalitu jejich života.
Činnost služby RODINNÝ PRŮVODCE






Poradenství v oblastech týkajících se zdravotního postižení – příspěvek na péči, příspěvek na
mobilitu, příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, příspěvky na kompenzační pomůcky ze
zdravotního pojištění, příspěvky nadací na pomůcky, osobní asistenci, bezbariérové úpravy apod.,
průkazy OZP, vzdělávání a inkluze osob se zdravotním postižením, invalidní důchody, svéprávnost,
apod.
Poskytnutí informací o navazujících službách a volnočasových aktivitách – raná péče, osobní
asistence, odlehčovací služba, sociálně aktivizační služby, denní stacionář, sociálně terapeutické
dílny, sociální rehabilitace apod.
Pomoc při odvolání proti nepřiznání adekvátního stupně příspěvku na péči, průkazu OZP,
kompenzační pomůcky apod.; při nespokojenosti s průběhem využívání sociální služby nebo
přístupu institucí, doprovod při jednání na úřadech.

OPERAČNÍ MANUÁL
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Pomoc při orientaci v nabídce kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek
a speciálních sportovních potřeb s možností zprostředkování vypůjčení pomůcek z půjčovny
Střediska VÝZVA.
Pomoc při pojmenování a plánování kroků, které vedou k seberealizaci osob se zdravotním
postižením a jejich pečujících rodin s použitím metod plánování zaměřeného na člověka. Provázení
a realizace plánovacích schůzek.
Pomoc při získání potřebných informací pro usnadnění života se zdravotním postižením
prostřednictvím knihovny s tematickou literaturou a zasíláním aktualit týkajících se této oblasti.
Umožnění získání nových dovedností ke zvládání náročné životní situace, vzájemného sdílení se
a inspirace na Tematických setkáních pečujících s odbornými lektory.
Provázení a podpora při zvládání starostí všedního dne v životě pečujícího.
Poskytování jednorázového poradenství i dlouhodobého provázení.

Cíle služby RODINNÝ PRŮVODCE:
 Uživatelé jsou informováni a ví jak postupovat v řešení svých osobních záležitostí v rámci systému
státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, sociálních služeb, sociálního
a zdravotního pojištění a dalších, týkajících se života se zdravotním postižením. S pomocí získaných
informací řeší svoji nepříznivou situaci.
 Uživatelé znají možnosti pořízení a využití kompenzačních pomůcek a speciálních sportovních
potřeb k zapojení se do společenského života a ke zkvalitnění trávení volného času.
 Uživatelé mají dovednosti ke zvládání náročné životní situace, jsou podpořeni ve vzdělávání
a seberealizaci účastí na tematických setkáních pečujících.
 Uživatelé jsou informováni o aktualitách z praktického života se zdravotním postižením.
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným, PAS nebo vzniklým následkem
těžkého úrazu) a vzácným onemocněním. Naší specializací jsou rodiny pečující o dítě nebo mladého
dospělého se zdravotním postižením a osoby pečující.
Služba je určena obyvatelům Moravskoslezského kraje.

2. 2. 2

OASA

Služba OASA poskytuje osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením a jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Umožňuje svým uživatelům žít způsobem života, který se podobá běžnému životu jejich vrstevníků.
Umožňuje jim nezávisle se rozhodovat o svém životě a podporuje jejich jedinečnost. Snaží se jim umožnit
vést plnohodnotný způsob života a jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí, studium, provozování
koníčků a zálib.
Osobní asistence je poskytována podle potřeby, všude tam, kde se uživatel pohybuje a bez omezení času.
Pomáhá uživateli služby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při podávání stravy
a při cestování a snaží se minimalizovat jeho znevýhodnění, které vyplývá ze zdravotního postižení.
Naši uživatelé mohou využívat osobní asistenci OASA pravidelně každý den, například na 2, 4, 6, 8 i více
hodin denně, nebo nepravidelně a občas, kdykoli v průběhu 24 hodin, v odpoledních a večerních hodinách
i o víkendech. Mohou využívat i kombinaci pravidelné a nepravidelné asistence.
Poslání služby OASA
OPERAČNÍ MANUÁL
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Posláním služby OASA je poskytovat osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním
postižením a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a pomáhat jim žít běžným způsobem
života jejich vrstevníků.

Cíle služby OASA


podporovat uživatele služby v samostatnosti a v soběstačnosti,



napomáhat k rozvoji jeho schopností a dovedností,



podporovat rozšiřování jeho životních možností a využívání volného času,



přispívat k rozvoji komunikačních schopností a rozvíjení sebeobslužných činností.

Cílová skupina služby OASA


Uživatelem služby OASA se může stát osoba do 30 let věku se zdravotním postižením, a jejíž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.



Uživatelem služby OASA se může stát imobilní osoba, s hmotností i nad 15 kg pokud je zajištěna
spolupráce nebo kompenzační pomůcky.



Uživatelem služby OASA se může stát i osoba, jejíž náročné projevy chování je osobní asistent schopen
zvládnout.

Jedná se převážně o děti a mladé lidi s tělesným a kombinovaným postižením způsobeným dětskou
mozkovou obrnou, se zrakovým postižením, s poruchou autistického spektra. Děti a mladé lidi, kteří
potřebují dopomoc, aby zvládaly běžné záležitosti, mohly zůstat v domácím prostředí, chodily do školy,
měly záliby, rozvíjely se, učily se novému, posouvaly své dovednosti a schopnosti. Poskytujeme osobní
asistenci i dětem a mladým lidem s těžkým kombinovaným postižením, s podporou dýchání tracheostomií,
s podáváním stravy přes PEG.
Zásady služby OASA:


Základní zásadou poskytované služby je zachovávání lidských práv a důstojnosti uživatele.



Uplatňujeme individuální přístup ke každému uživateli.



Podporujeme uživatele ve zvyšování samostatnosti s ohledem na jeho přání, možnosti a schopnosti.



Respektujeme a naplňujeme osobní cíle uživatele.



Dbáme na celoroční průběžné vzdělávání, osobní a profesní růst našich pracovníků formou
pravidelných supervizí, pohovorů, školících akcí a metodického vedení.



Dodržujeme zásady shrnuté v:
1)

Etickém kodexu služby OASA;

2)

Zásadách profesionálního chování osobního asistenta;

3)

Metodickém pokynu služby OASA: Používání opatření omezující pohyb osob.

Služba má vymezeno území, na kterém je dostupná, ve vnitřních pravidlech.
Aby osobní asistenti mohli náročnou práci vykonávat dobře a dlouhodobě, poskytujeme jim kvalitní
vzdělání, metodické vedení a podporu. Asistenty a poskytování služby řídí vedoucí služby, která asistenty
zaučí, uvede do rodiny a metodicky vede. Asistenti s ní také konzultují konkrétní situace a problémy při
poskytování osobní asistence. Každý měsíc se osobní asistenti účastní celodenního vzdělávání v oblastech,
které pro osobní asistenci potřebují. Mohou využít individuální supervizi i služeb psychologa.
OPERAČNÍ MANUÁL
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2. 2. 3

RESPIT

Služba RESPIT poskytuje terénní a ambulantní odlehčovací službu u dětí a mladých lidí od 1 roku do 35 let se
zdravotním postižením, aby byl jejich pečujícím umožněn nezbytný odpočinek a seberealizace.
Odlehčení a odpočinek pečujícím osobám nabízí prostřednictvím krátkodobé občasné asistence u jejich
dětí, podle jejich okamžitých potřeb, tak aby si pečující mohli odpočinout, vyřídit si potřebné záležitosti, mít
čas pro sebe a nabrat potřebné síly.
Asistent odlehčovací služby podporuje rozvoj komunikace, rozvoj sebeobslužných činností
a volnočasových aktivit uživatele. Doprovází ho do zájmových kroužků, na kulturní, sportovní společenské
akce a všude tam, kde si uživatel vybere, a napomáhá tak k jeho sociálnímu začleňování.
Asistent pomáhá svěřenému uživateli žít životem, který je běžný pro jeho vrstevníky. Je kladen velký důraz
na individuální přístup a potřeby uživatele služby.
Cíle služby RESPIT:






Zajistit pro pečující osobu odpočinek od běžné péče.
Podporovat uživatele v samostatnosti při rozvoji komunikace, při sociálním začleňování, při
aktivizačních a volnočasových činnostech.
Zvyšovat jeho soběstačnost.
Posilovat sociální, osobní a motorické dovednosti.
Předcházet možné sociální izolaci nebo sociálnímu vyloučení tím, že umožníme pečující osobě
fyzický i psychický odpočinek a seberealizaci.

Doba poskytování služby je individuálně dohodnuta dle potřeb pečující osoby.
Zásady služby RESPIT:










Podporujeme uživatele v aktivním řešení jeho nepříznivé sociální situace.
Přistupujeme k uživatelům jako k rovnocenným partnerům.
Respektujeme svobodnou volbu uživatelů - tzn. neovlivňujeme a nehodnotíme jejich životní
postoje, názory, životní styl, výchovný styl, osobní volbu řešení sociální situace.
Podporujeme udržení systému přirozené péče v domácím prostředí formou terénní a ambulantní
služby - tzn. podporujeme pečující osoby ve zvládnutí péče v domácím prostředí a tím snižujeme
riziko sociálního vyloučení.
Pružně reagujeme na aktuální individuální potřeby uživatele – dle organizačních a personálních
podmínek služby vycházíme vstříc potřebám uživatelů především ohledně časových, místních
a personálních požadavků.
Dbáme na kvalitní výběr asistentů, kteří ctí morální zásady, aby mohli poskytovat službu kvalitě
a bezpečně.
Podporujeme samostatný, co možná na službě nezávislý život každého člověka.

Asistenti odlehčovací služby se řídí Etickým kodexem odlehčovací služby RESPIT.
Služba má vymezeno území, na kterém je dostupná, ve vnitřních pravidlech.

2. 2. 4

INTEGRAČNÍ KLUB BRÁNA

Integrační klub BRÁNA nabízí sociálně aktivizační služby pro dospívající děti a mladé lidi se zdravotním
postižením ve věku od 12 do 35 let. Prostřednictvím sociálně aktivizačních činností a aktivit je podporuje
v osamostatňování a pomáhá jim proplout branou do dospělosti.
OPERAČNÍ MANUÁL
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BRÁNA chce prostřednictvím svých aktivit umožnit dospívajícím dětem a mladým lidem se zdravotním
postižením, aby mohli v co největší míře žít tak jako jejich zdraví vrstevníci, tzn. být samostatní,
zdokonalovat se ve svých dovednostech, získávat nové zkušenosti, poznávat nové věci, rozvíjet sebe sama,
trávit svůj čas podle svých přání a představ a bez doprovodu rodičů.
Cíle integračního klubu BRÁNA:
Prostřednictvím naší činnosti, směrujeme k dosažení těchto cílů v životě uživatelů:
1. Dokázat navazovat a udržovat přirozené sociální vztahy – mít své kamarády, známé, partnery.
2. Dokázat smysluplně organizovat a trávit svůj čas, ve prospěch toho, co chtějí.
3. Uvědomění si, co všechno dokáží, umí a současně dále rozvíjet své dovednosti a schopnosti.
Cílová skupina:
BRÁNA je tady pro mladé lidi ve věku 12 – 35 let, kteří mají zdravotní postižení a potřebují a chtějí
smysluplně trávit svůj život.
Činnosti integračního klubu BRÁNA:



individuální setkání s cílem zdokonalení se v konkrétní činnosti, znalosti či dovednosti, kterou si
uživatelé chtějí osvojit,
skupinová setkání:
 tematické sociálně aktivizační skupiny s nácvikem praktických dovedností a schopností
v přirozeném prostředí (např. MOJE KUCHYNĚ, ATELIÉR, ŠITÍ NITÍ, KABARET, NOC V BRÁNĚ),
 setkávání dospělých nad tématy, která potřebují řešit (NAROVINU), setkání s příležitostí pro sdílení
(NA SLOVÍČKO),
 návštěvy kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí,
 exkurze a sobotní cesty za poznáním, zkušeností a reálným životem.

V rámci sociální práce se BRÁNA zaměřuje na tyto oblasti, týkající se osamostatnění mladého člověka:










zdokonalování schopností a dovedností a podpora v sebeobslužných činnostech,
orientace ve vlastních vztazích, podpora při navazování a udržování přirozených vztahů,
prostor pro vyjádření vlastního názoru, schopnost projevovat se, argumentovat a jednat sám za
sebe,
samostatné a zodpovědné plánování vlastního času,
hledání uplatnění ve vlastním životě,
oblast sexuality – osvěta a otevřený prostor k diskusi,
využívání sítě komunitních a sociálních služeb,
cestování – samostatné či s dopomocí,
samostatné bydlení.

Zásady poskytování služby:
1. INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY – respektujeme lidi, kteří využívají naše služby, takové, jací jsou, nasloucháme
jejich potřebám a podle našich možností je pomáháme naplnit.
2. UPLATNĚNÍ SVÉ VŮLE – věříme v to, že se každý člověk umí správně rozhodnout a že dokáže být
samostatný - každý má zodpovědnost rozhodovat se sám za sebe.
3. ČLOVĚK, JAKO ODBORNÍK – ten, kdo naše služby využívá, je odborník na svůj život – na to, co potřebuje,
na to jak věci řeší – my ho na cestě podpoříme a doprovodíme.
OPERAČNÍ MANUÁL
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4. SPOLEČENSTVÍ – skrze druhé lidi, může člověk prožívat sám sebe, dáváme příležitost setkávání se
v bezpečném prostředí.
5. PŘIROZENÉ PROSTŘEDÍ – nevytváříme umělý svět – snažíme se, aby všechny nácviky probíhaly
v přirozeném prostředí a v přirozených situacích.
Věříme v lidskou důstojnost každého jedince. Chceme mu pomoci tuto důstojnost prožívat, rozvinout
a v případě potřeby i hájit. Jako součást organizace, pracujícího na základě křesťanských hodnot,
naplňujeme skrze naši službu hodnoty úcty, respektu a lásky.
Dobrovolnictví v BRÁNĚ
V integračním klubu BRÁNA pracují dobrovolníci v rámci dobrovolnické služby v akreditovaném programu
„Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ“.
První nyní platná akreditace nám byla udělena Ministerstvem vnitra 11. listopadu 2016. Navazující již
udělená akreditace je platná od 1. ledna 2020 na dobu čtyř let.
Dobrovolníci pracují jak na skupinových aktivitách, tak individuálně v rámci Individuálního dobrovolnictví.
S dobrovolníky uzavíráme Smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby. Dobrovolníky pro jejich
práci školíme, pro výkon dobrovolnické služby jsou u nás pojištěni.
Naše služby realizujeme převážně na území Ostravy, proto jsme schopni poskytnout službu především
lidem trvale žijícím v Ostravě, případně v Moravskoslezském kraji.

2. 2. 5

PŮJČOVNA POMŮCEK

Půjčovna pomůcek nabízí osobám se zdravotním postižením širokou nabídku kompenzačních,
rehabilitačních a polohovacích pomůcek a speciální sportovní potřeby pro sport a volný čas.
Specializujeme se hlavně na děti a jejich potřeby.
Nabídka půjčovny:
-

kompenzační pomůcky např. schodolez, nájezdové rampy, komunikátory, i-PAD, speciální
počítačové příslušenství,

-

rehabilitační a polohovací pomůcky např. rehabilitační válce, klíny, vaky, sítě, balanční pomůcky,
hmatové disky,

-

sportovní potřeby pro sport a volný čas např. tříkolka, cyklovozík BENECYKL, handbike JUNIOR,
monoski, saně SNOW KOMFORT, přídavné kolečko FREEWHEEL k invalidnímu vozíku, speciální
vozítko SPEKO.

2. 2. 6

REHABILITAČNÍ ASISTENCE

Rehabilitační asistence zajišťuje cvičení s dětmi a mladými lidmi ve věku od 7 do 30 let se závažným
tělesným postižením. Aktivita podporuje udržení systému cvičení potřebný pro udržení a zlepšení jejich
zdravotního stavu.
Rehabilitační asistenti při cvičení s dětmi a mladými lidmi zastupují pečující přímo v domácím prostředí,
cvičení může probíhat i v rehabilitační místnosti ve středisku.
Aktivita je zajištěna ve spolupráci se studenty oboru fyzioterapie a ergoterapie Ostravské univerzity pod
vedením odborných garantů.

OPERAČNÍ MANUÁL

21

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI Z. S.

2. 3
2. 3. 1

OSTATNÍ AKTIVITY CPR – SPOLEČNÉ
AKCE CPR JAKO ORGANIZACE

Nejdelší tradici má Ples

CPR, pořádaný

na počátku kalendářního roku v plesové sezóně.

V únorovém Národním týdnu manželství pořádá CPR společenské večeře s programem pro páry.

2. 3. 2

ZAPOJENÍ CPR DO VĚTŠÍCH AKTIVIT SPOLEČNOSTI

Stalo se tradicí, že CPR aktivně přispívá podpoře rodiny na několika společenských akcích. Jeden z cílů je být
mluvčím velké základny rodin, tedy podporovat prorodinné klima ve společnosti. Díky hromadným
společenským akcím se připomíná základní fakt, že rodiny jsou jedinečnými stavebními jednotkami
společnosti. Že je základním lidským právem uzavřít manželství a založit rodinu, což se připomíná politickým
představitelům.
Nejvíce z nich jsou křesťansky založené aktivity, pastorační akce. Zpravidla se podílí uspořádáním herního
koutku pro děti, instalováním výstavy, nabídkou společného programu pro manželský pár, šířením hesla
„Fandíme rodině“, které má podpořit prorodinné klima; k tomu patří např. prodej triček nebo předmětů se
znázorněním myšlenky hodnoty rodiny.
 Oslava dne matek – pouť rodin na Maria Hilf u Zlatých Hor,
 Slezská Lilie – festival v Ostravě,
 Rozmarné slavnosti Ostravice,
 Lidé lidem – propagace sociálních služeb v Ostravě,
 Dny dobré vůle na Velehradě,
 Třebovický koláč,
 Setkání mládeže a setkání rodin, podle aktuálních plánů pořadatelů.

2. 4

ZÁVĚR

Všechny činnosti CPR jsou vkladem k naplnění poslání a vizí organizace. Dokument je aktualizován zpravidla
při zpracování víceletého strategického plánu, změny vycházejí z evaluace a nových plánů.
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