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1.
POSLÁNÍ A VIZE CENTRA PRO RODINU A
SOCIÁLNÍ PÉČI Z. S.
1. 1 POSLÁNÍ
„Posláním Centra pro rodinu a sociální péči z. s.
je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy
na základě křesťanských hodnot.“
Úcta ke každému lidskému jedinci od početí do přirozené smrti.
Hodnoty,
na kterých
stavíme:
Respektování
lidské
důstojnosti,
svobodné vůle, otevřenost životu.
 Úcta ke každému lidskému jedinci od početí do přirozené smrti.
Solidarita,
podpora a pomoc
 Respektování
lidsképotřebným.
důstojnosti, svobodné vůle, otevřenost životu.
 Solidarita, podpora a pomoc potřebným.
Rodina založená na manželství muže a ženy.
 Rodina založená na manželství muže a ženy.

1. 2 VIZE
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. (dále jen CPR) usiluje být ideově, metodicky, personálně a
ekonomicky stabilní organizace, která poskytuje podporu rodinám i jednotlivcům prostřednictvím
příležitostí, programů, aktivit, sociálních služeb, vzdělávání, a také formou svědectví a vzájemné
podpory.
CPR chce:
 aby lidé byli před vstupem do manželství i v jeho průběhu dostatečně informováni, vzděláváni
a připravováni na prožívání rodinného života
 poskytovat účinnou pomoc při řešení obtížných partnerských a rodinných situací
 přispět k ozdravení společnosti skrze podporu rodiny založené na manželství muže a ženy
 podporovat nejen rodiny svých klientů a účastníků aktivit, ale také rodiny svých zaměstnanců,
podporovat je ve slaďování rodinného a pracovního života
 vzdělávat děti, mládež a rodiny, aby poznávali duchovní kořeny evropské kultury
 dopomáhat, aby lidé mohli poznávat Boha
 CPR chce nadále být společensky uznávaná organizace s autoritou mluvčího velké základny
rodin ve spolupráci s dalšími prorodinnými organizacemi.
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1. 3 Z HISTORIE CPR
Organizace pracuje v Moravskoslezském kraji již než 26 let, byla založena v roce 1993.
Prvopočátky činnosti jsou ale datovány ještě do období před listopadem 1989. V této době několik
manželských párů pociťovalo silnou potřebu upevňovat manželské a rodinné vztahy na základě
křesťanských hodnot a začaly tak rozvíjet na tomto poli různé aktivity.
Za čtvrt století se organizace mnohonásobně rozrostla od ryze dobrovolnických aktivit, bez prostor
a prostředků, až do dnešní podoby se zhruba 60 zaměstnanci (díky některým krátkodobým
úvazkům je počet pohyblivý) a mnoha desítkami nejrůznějších aktivit, programů a sociálních
služeb. Centrum bylo v dubnu roku 1993 registrováno na Ministerstvu vnitra „…jako dobrovolné
sdružení osob, skupin a aktivit, které se angažují v oblasti řešení manželské, rodinné a sociální
problematiky“ se sídlem v Ostravě. Podle původních stanov je hlavním cílem jeho činnosti:
„…morální a duchovní obroda, prohloubení a upevnění manželství a rodiny jako základu zdravé
společnosti.“ A dále pak zejména „…podílet se na přípravě mladých lidí na manželství a rodičovství,
pomáhat manželům k prevenci a k zvládnutí možných krizových stavů v rodině, zajišťovat
poradenskou službu zaměřenou na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin
i jednotlivců, podporovat (a rozvíjet vlastní) sociální programy pro potřebné rodiny i jednotlivce.“
Původními aktivitami jsou prorodinné projekty, které se postupně vyprofilovaly a došlo i k
upřesnění ve stanovách, včetně rozšíření o vzdělávání.
Na počátku roku 2002 došlo k rozšíření aktivit o Středisko VÝZVA, v němž postupně vznikly čtyři
sociální služby pro rodiny, které pečují o dítě či mladého člověka s těžkým zdravotním postižením.
Od té doby nastal prudký rozvoj aktivit, programů a služeb, které se dosud rozrůstají svým počtem
i objemem. V dubnu roku 2005 pak pod střechu CPR zakotvily aktivity Klubu ÁMOS, což byla celá
řada interaktivních projektů a aktivit (výstavy, dny řemesel, Muzeum na kolečkách apod.), které
využívaly školy, rodiny a široká veřejnost nejen z Ostravy, ale i z dalších měst v ČR. O deset let
později, od dubna 2015, bylo provozování Klubu Ámos pod tlakem nepříznivé ekonomické situace
pozastaveno a ukončeno.
Původní aktivity a programy, se kterými organizace začínala, se ve velké míře stále zachovávají a
rozvíjejí soustředěné do Střediska RODINA. Je také zajímavé zmínit, že řada aktivit k nám byla
přenesena (s menší či větší aktualizací) ze zahraničí, namátkou Manželská setkání z Finska,
Manželské večery z Anglie, Kurz efektivního rodičovství z Kanady, Škola partnerství ze Slovinska
apod.
Aktivity CPR svou působností v současné době pokrývají široké spektrum rodin a jednotlivců, od
malých dětí přes manželské páry až po seniory. Všechny tyto aktivity mají za sebou mnohdy dlouhé
a nelehké období vývoje, ve kterém bylo nutné potýkat se s nejrůznějšími problémy. Stojí za nimi
tým lidí, kteří svým nadšením a nasazením dokázali vykonat obrovský kus práce a vytvořit fungující
občanské sdružení.
Od roku 2014 došlo k formálním úpravám, které jako povinné stanovil zákon 89/2012 Sb., občanský
zákoník: občanské sdružení bylo transformováno v zapsaný spolek, registrace nově provedena
u Rejstříkového soudu. Drobná změna v názvu a zákonem stanovená pravidla pro spolky byly zaneseny do
stanov, které byly zaregistrovány v aktualizované podobě.
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2.

ORAGANIZAČNÍ STRUKTURA V CPR

2. 1 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VEDENÍ CPR
PŘEDSEDA CPR
- ŘEDITEL
MAREK SCHNEIDER

MÍSTOPŘEDSEDA

POBOČKA
KRNOV

MARIA FRIDRICHOVÁ

FR + PR
LENKA SLÁDKOVÁ

Středisko RODINA
KATARÍNA DUBĚLČÍKOVÁ

EKONOM
MICHAELA KOVALSKÁ

VEDOUCÍ SPRÁVNÍCH
ČINNOSTÍ
JAN ZUCHNICKÝ

Středisko VÝZVA
ROSTISLAV MACOŠEK

Poznámka:
 U jmen nejsou uváděny akademické tituly.
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2. 2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA STŘEDISKA – STŘEDISKO RODINA

VEDOUCÍ STŘEDISKA
RODINA
KATARÍNA DUBĚLČÍKOVÁ

STŘEDISKOVÝ
MANAŽER
VOJTĚCH ORLÍK

PODPORA RODINY
A MANŽLESTVÍ

DUCHOVNÍ
PROGRAMY

K. DUBĚLČÍKOVÁ

ŠRK- MANŽELSKÁ
SETKÁNÍ

ONDŘEJ ROZKOPAL

JAN ZAJÍČEK

AKTIVITY PRO SENIORY

KATARÍNA DUBĚLČÍKOVÁ

KER + CEK
IVANA ZAJÍČKOVÁ

MARIA FRIDRICHOVÁ

POBOČKA
KRNOV

PRRORODINNÉ
PROGRAMY

LUDMILA KAŇOKOVÁ

PROGRAMY A AKCE
POBOČKA KRNOV
MILOŠ VYLEŤAL
GITA VYLEŤALOVÁ

DOPROVÁZENÍ
PĚSTOUNSKÝCH
RODIN

VZTAHOVÁ PŘÍPRAVA
A VZDĚLÁVÁNÍ

AKTIVITY V OPAVĚ

PREVENCE
A VZDĚLÁVÁNÍ

JANA DOSTÁLOVÁ

TÝM LEKTORŮ ŠOŽ

PŘÍPRAVY
NA MANŽELSTVÍ

MARIA FRIDRICHOVÁ

TÝM LEKTORŮ
VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ

ONDŘEJ ROZKOPAL

M. CHRÁSTKOVÁ

AKTIVITY V TŘINCI
LIBUŠE PAVLÍKOVÁ

ZÁSTUPCE VEOOUCÍ
LENKA MACKOVÁ

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
K. ŠAJNAROVÁ

PORADNA PRO
VZTAHY A RODINU

PROJEKTY EU
MAS

K. DUBĚLČÍKOVÁ

JANA KOTÁSKOVÁ

KOORDINÁTORKA
PROJEKTU

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ
DAGMAR ŠEVČÍKOVÁ

IVANA ZAJÍČKOVÁ

PSYCHOLOG
MARIE SZYMIKOVÁ

TÝM PORADCŮ
A MEDIÁTORŮ

Poznámky:
 U jmen nejsou uváděny akademické tituly.
 Každý vedoucí má pod sebou také tým lektorů daného programu.
 Někteří lektoři jsou interní (zaměstnaní na jiném úseku CPR), jiní externí. Někteří lektoři pracují na DPP, jiní jsou dobrovolníci.
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VEDOUCÍ
Střediska VÝZVA

ROSTISLAV MACOŠEK
2. 3 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA STŘEDISKA - STŘEDISKO VÝZVA

ADMINISTRÁTOR
PROJEKTŮ
MARTINA KURDZIELOVÁ

PERSONALISTA
HELENA KREJČOKOVÁ

PROJEKTOVÝ
MANAŽER
JANA KOTÁSKOVÁ

Osobní asistence
OASA

Soc. aktivizační
služba BRÁNA

Odborné sociální
poradenství
RODINNÝ
PRŮVODCE

Odlehčovací služba
RESPIT

Půjčovna pomůcek

Rehabilitační
asistence

vedoucí služby

vedoucí služby

vedoucí služby

vedoucí služby

pracovník půjčovny

koordinátor

JOLANA GOLUCHOVÁ

zástupce vedoucí
IVETA PROKOPOVÁ

klíčoví pracovníci
PETR GÖTTLICHER
BARBORA FAJOVÁ
DANIELA HOFÍRKOVÁ
ZUZANA MATULOVÁ

26 osobních
asistentů

VERONIKA HEJTMANOVÁ

zástupce vedoucí
K. SCHMIDTMAYEROVÁ

koordinátor
dobrovolníků
sociální pracovník
BARBORA HORŇÁKOVÁ

pracovník v
sociálních službách

PAVLA HODINOVÁ

zástupce vedoucí
G. MÁCHOVÁ ČUMPELÍKOVÁ

sociální pracovník
KATEŘINA ŠRÁMKOVÁ

MARTINA BOROVIČKOVÁ

zástupce vedoucí

TÁŇA ZEMÁNKOVÁ

VERONIKA ŠUBERTOVÁ

35 rehabilitačních
asistentů

VERONIKA ŠUBERTOVÁ

pracovník v
sociálních službách

odborný garant

BARBORA SEIDLEROVÁ

9 asistentů
odlehčovací služby

BARBORA SEIDLEROVÁ

Poznámka: U jmen nejsou uváděny akademické tituly.
pracovník v soc. sl.
koordinátor
dobrovolníků
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2. 4 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA FR+PR

VEDOUCÍ FR+PR
LENKA SLÁDKOVÁ

SPECIALISTA PR,
FOTOGRAF
LUCIA PETRŮJOVÁ

SPECIALISTA PR
HELENA LANKOČÍ

SPECIALISTA FR
VERONIKA KRÁLOVÁ

SPECIALISTA FR
KATEŘINA HARABIŠOVÁ

VÝSTAVY CPR
JAN DVOŘÁK

SPECIALISTA
VÝSTAV
KAROLÍNA PETRŮJOVÁ

Poznámka:
 U jmen nejsou uváděny akademické tituly.
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2. 5 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VÝKONNÉ RADY CPR

PŘEDSEDA CPR
- ŘEDITEL
MAREK SCHNEIDER

MÍSTOPŘEDSEDA
MARIA FRIDRICHOVÁ

VIRILNÍ ČLENOVÉ

VEDOUCÍ
Střediska RODINA
KATARÍNA DUBĚLČÍKOVÁ

VOLENÍ ČLENOVÉ

VEDOUCÍ
Střediska VÝZVA
ROSTISLAV MACOŠEK

JOLANA GOLUCHOVÁ

LENKA SLÁDKOVÁ

MICHAELA KOVALSKÁ

Poznámka: U jmen nejsou uváděny akademické tituly.
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3.

PRINCIPY FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE

S rozvojem organizace (personálně, ekonomicky, programově, prostorově apod.) nastala nutnost
popsat některé principy, mechanismy a struktury organizace. Proto jsme v roce 2009 přizvali
odbornou spolupracovnici PhDr. Radomíru Gilarovou a pod jejím vedením vytvořili dokument
Rozvojový projekt 2009, kde byly poprvé uceleně popsány některé základní principy. Dokument
„Příručka pro zaměstnance“ na něj navazuje a rozvíjí jej.
Je to však nekončící proces, který musí reagovat na rozvoj, potřeby a nedostatky organizace. Proto
se také snažíme příručku každoročně aktualizovat.
Současně jsou principy fungování CPR písemně v souhrnném dokumentu nazvaném Operační
manuál (OM), který obsahuje všechny potřebné vnitřní normy CPR – zaměstnancům je přístupný
na veřejném úložišti. Části OM, popisující organizaci navenek, jsou na webových stránkách.

3. 1 KLÍČOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ V CPR
Klíčové způsobilosti představují zásadní vlastnosti a dovednosti, které jsou v CPR předepsány pro
zajištění žádoucích hodnot a efektivního pracovního výkonu. Čtyři klíčové způsobilosti jsou určeny
pro všechny pracovníky CPR (včetně vedoucích), další tři způsobilosti mají manažerský charakter a
týkají se pouze vedoucích pracovníků a poslední se týká pouze vedoucích středisek a VR. Jsou to
vlastně základní kameny personální práce v CPR. Model klíčových způsobilostí byl vytvořen přesně
„na míru“ pro CPR. Tímto modelem CPR vyjadřuje, jaké lidi chce přijímat, jaké požaduje pracovní
chování, jakým směrem chce své lidi vzdělávat a rozvíjet a podle jakých kritérií je bude hodnotit.

I. Pro všechny pracovníky v CPR (včetně vedoucích):
1. Etika
Osobní integrita: bezúhonnost, loajalita, soulad s etikou CPR (znamená především úctu ke
každé lidské osobě a ke svobodě jednotlivce, respekt k manželství jako základu rodiny;
solidaritu a pomoc potřebným, pravdivost, pokoru), respekt ke křesťanským hodnotám.
2. Samostatnost
Aktivní přístup k práci: iniciativa, pracovitost, řešení problémů, orientace na klienta,
schopnost učit se.
3. Sebeřízení
Řízení svého času a práce: plánování, určování priorit, sebekontrola, důslednost,
vytrvalost, spolehlivost.
4. Týmová práce
Efektivní práce v týmu: sledování cíle týmu, komunikace a spolupráce s kolegy, respekt
k vedoucímu týmu.

II. Pro vedoucí pracovníky CPR:
1. Řízení týmu
Řízení týmu po ekonomické, organizační a personální stránce: vize, plánování,
rozhodování a kontrola.
OPERAČNÍ MANUÁL – PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNANCE
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2. Vedení lidí
Efektivní jednání s lidmi: úkolování, porady, podpora, pochvala/kritika, delegování,
sjednocování zájmů.
3. Prezentace
Prezentační dovednosti: schopnost reprezentovat, přesvědčit a ovlivnit, zastupování
organizace navenek.

III. Pro vedoucí středisek a členy VR:
 ztotožnění s křesťanskými hodnotami, na kterých je vystavěno poslání CPR.

Význam klíčových způsobilostí (KZ)








určují žádoucí charakteristiky pracovníků a vedoucích CPR,
jsou v souladu s kodexem chování pracovníků a vedoucích CPR,
doplňují popis pracovních rolí (tzv. osobní předpoklady),
napomáhají efektivnímu náboru a výběru lidí a příp. povyšování,
usnadňují manažerskou práci vedoucích při vedení lidí – KZ určují
co se od pracovníků očekává a co se naopak očekává od vedoucích,
tvoří hodnotící kritéria pro řízení výkonu (v rámci tzv. rozvojových rozhovorů),
určují směr dalšího vzdělávání a rozvoje lidí.

Křesťanské hodnoty

VEDOUCÍ STŘEDISEK
A ČLENOVÉ VR

Prezentace

Vedení lidí

VEDOUCÍ

Řízení týmu

Sebeřízení

VŠICHNI

Týmová
práce

PRACOVNÍCI
Etika
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3. 2 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE CPR
Pro pracovníka organizace je závazný následující etický kodex.
3. 2. 1 VÝZNAM ETICKÉHO KODEXU
Etický kodex obsahuje popis motivů a projevů mezilidského jednání, které jsou vhodné, patřičné a
také přínosné pro ušlechtilé prožívání mezilidských vztahů. Pozitivní a etické jednání má
v konečném důsledku přispět celé společnosti. Kodex je určen pracovníkům organizace, pro které
je závazný.
3. 2. 2 OBECNÉ ETICKÉ ZÁSADY
A. Činnost a aktivity organizace jsou založeny na hodnotách důstojnosti každé lidské osoby a
lidských práv, která jsou vyjádřena v Chartě lidských práv Spojených národů a v Listině
základních práv a svobod; dále se řídí zákony tohoto státu.
B. Pracovník ctí nezadatelnou důstojnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou
příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci,
náboženské vyznání, politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé
společnosti.
C. CPR má definovány čtyři hodnoty, které jsou provázány s posláním organizace:
 Úcta ke každému lidskému jedinci od početí do přirozené smrti.
 Respektování lidské důstojnosti, svobodné vůle, otevřenost životu.
 Solidarita, podpora a pomoc potřebným.
 Rodina založená na manželství muže a ženy.
Mezi další důležité hodnoty řadíme právo na autonomii, seberealizaci, soukromí
a diskrétnost.
D. Právo každého jedince na seberealizaci má hranici, pokud dochází k omezení takového práva u
druhých osob.
E. Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.
3. 2. 3 ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU KE KLIENTŮM
F. Pracovník respektuje účastníka programu, klienta, hosta jako rovnocenného partnera
se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.
G. Respektování osobnosti a lidské důstojnosti – pracovník dodržuje tyto postoje:
a. východiskem při jednání s účastníkem programu (klientem, hostem) je úcta k osobě a
k její důstojnosti,
b. úcta k individualitě a respekt k odlišnosti,
c. nesnižuje se důstojnost účastníka programu/ klienta ani v emočně vypjaté situaci,
d. respektuje právo klienta vyjádřit vlastní názory, postoje, pocity, přání, potřeby
a rozhodnutí,
e. ctí a naplňuje právo klienta na podložené informace.
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H. Respektování práva na soukromí a důvěrnost sdělení.
a. data a informace požaduje jen s ohledem na potřebnost při zajištění služeb
ve prospěch účastníka (klienta, hosta),
b. považuje vše, co je vysloveno účastníky, za důvěrné (citlivé údaje),
c. žádnou informaci o účastníkovi (klientovi, hostu) nepoužije bez jeho souhlasu,
d. pokud získané informace použije (např. ke studijním účelům – kazuistiky, statistické
zpracování, zprávy pro instituce), vždy garantuje anonymitu osobních
a citlivých údajů; výjimky stanovuje zákon (spolupráce s OSPOD, „ohlašovací
povinnost“).
I. Pracovníci organizace jednají v duchu nezávislosti:
a. při výkonu své pracovní pozice postupuje nezávisle na osobních postojích
a názorech v oblasti politiky, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel,
b. nezávisle vůči orgánům, institucím, případně dárcům, kteří by mohli sledovat vlastní
ideologické nebo finanční (apod.) zájmy; řídí se posláním CPR a cílem dané
aktivity/služby.
J. V případě střetu zájmů pracovník včas upozorní účastníka (klienta) na tuto možnou kolizi a
odkáže jej na možnost nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí.
K. Profil pracovníka ve vztahu ke klientům:
a. je vybaven dostatečnou mírou odborných informací,
b. stále prohlubuje své znalosti - samostudiem, případně celoživotním vzděláváním,
c. projevuje dobrou vůli pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností
jednotlivcům i skupinám při jejich rozvoji,
d. je zdvořilý a jedná podle pravidel společenského chování,
e. vyzařuje úctu a respekt,
f. srozumitelně se vyjadřuje,
g. oceňuje přátelskou atmosféru, aktivně přispívá k jejímu vytváření,
h. při reakci na názor účastníka (klienta, hosta) mu vždy dovede projevit respekt,
i. v případě řešení problémů hledá možnosti, jak příslušníky cílové skupiny do řešení
zainteresovat.
L. Pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti
se svým pracovním výkonem a které se vztahují ke klientům, posluchačům, účastníkům,
hostům;
a. povinnosti mlčenlivosti jej může zbavit osobně daný účastník nebo zákonný zástupce
nezletilého účastníka písemným prohlášením,
b. i v případě písemného záznamu o zbavení mlčenlivosti pracovník situaci zváží a – pokud
to vyhodnotí jako vhodné v zájmu klienta – mlčenlivost dále zachová,
c. výše uvedeným nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost
vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.
M. Pracovník respektuje právo účastníka programu, klienta, hosta podat stížnost na průběh nebo
kvalitu poskytovaného programu.
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3. 2. 4 ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU K ZAMĚSTNAVATELI
N. Pracovník přijímá a uplatňuje závazky v souvislosti s tímto kodexem v návaznosti na to, že
zaměstnavatel vytváří podmínky, které to umožňují.
O. Pracovník plní odpovědně své povinnosti vyplývající za závazků svému zaměstnavateli,
případně ze závazků dobrovolnické smlouvy.
P. Pracovník dodržuje určenou pracovní dobu, a to s ohledem na případy, které vyžadují
neodkladné řešení.
Q. Pracovník dodržuje zásadu naprosté mlčenlivosti o výši mzdy včetně případných odměn, je
zavázán nesdělovat výši mzdy ani v kolektivu, ani navenek.
R. Pracovník se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.
S. Pracovník jedná v duchu etických zásad kolegiality:
a. respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků,
spoluprací s nimi zvyšuje kvalitu své práce,
b. respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, připomínky k nim sděluje
diskrétně a vhodným způsobem,
c. dojde-li k situaci, že pracovník předává klienta do péče kolegovi nebo jinému
odborníkovi, pak jej, po vydání klientova písemného souhlasu, může informovat
o dosavadním průběhu interakce při realizaci programu nebo služby,
d. upřednostňuje týmovou práci před separací a individualistickým pojetím výkonu práce.
T. Etické zásady ve vztahu k odbornosti – pracovník má:
a. zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci,
b. aktivně využívat supervizi, pokud přísluší k jeho pracovní pozici,
c. mít snahu o zvyšování odborné úrovně své práce,
d. zvyšovat své znalosti celoživotním vzděláváním,
e. dbát na udržování prestiže své práce, aktivity, služby.
U. Osobnostní předpoklady – tzv. klíčové způsobilosti:
Klíčové způsobilosti představují zásadní vlastnosti a dovednosti, které jsou v CPR předepsány
pro zajištění žádoucích hodnot a efektivního pracovního výkonu. Čtyři klíčové způsobilosti jsou
určeny pro všechny pracovníky CPR (včetně vedoucích) a další čtyři způsobilosti mají
manažerský charakter a týkají se pouze vedoucích pracovníků.
a. Pro všechny pracovníky v CPR (včetně vedoucích):
 etika - bezúhonnost, loajalita, soulad s etikou CPR (znamená především
úctu ke každé lidské osobě a ke svobodě jednotlivce, respekt k manželství
jako základu rodiny; solidaritu a pomoc potřebným, pravdivost, pokoru),
respekt ke křesťanským hodnotám;
 samostatnost - aktivní přístup k práci: iniciativa, pracovitost, řešení
problémů, orientace na klienta, schopnost učit se;
 sebeřízení - řízení svého času a práce: plánování, určování priorit,
sebekontrola, důslednost, vytrvalost, spolehlivost;
 týmová práce - efektivní práce v týmu: sledování cíle týmu, komunikace a
spolupráce s kolegy, respekt k vedoucímu týmu.
OPERAČNÍ MANUÁL – PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNANCE
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b. Pro vedoucí pracovníky CPR:
 řízení týmu - řízení týmu po ekonomické, organizační a personální stránce: vize,
plánování, rozhodování a kontrola;
 vedení lidí - efektivní jednání s lidmi: úkolování, porady, podpora,
pochvala/kritika, delegování, sjednocování zájmů;
 prezentace - prezentační dovednosti: schopnost reprezentovat, přesvědčit a
ovlivnit, zastupování organizace navenek.
c. Pro vedoucí středisek a členy VR:
 ztotožnění s křesťanskými hodnotami, na kterých je vystavěno poslání CPR.
V. Pracovník se chová vždy tak, aby nepoškodil dobré jméno organizace, nejen v pracovní době,
ale se zvláštní pečlivostí také – nebo především – mimo ni; uvědomuje si, že podle jeho projevů
vnímá organizaci veřejnost.

3. 3 ROZVOJOVÉ ROZHOVORY V CPR
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. má zpracován vlastní postup k řízení výkonu a rozvoje
organizace, kde základ tvoří „rozvojové rozhovory“. Jedná se o nástroj k jednotnému naplňování
poslání a cílů organizace. Rozvojový rozhovor je ústřední příležitost, kdy si pracovník a jeho
nadřízený dohodnou a v následujícím období vyhodnotí pracovní cíle a cíle vzdělávání a rozvoje.
Slouží jak pro získání podnětů k rozvoji CPR, tak pro hodnocení zaměstnanců a v konečném
důsledku je i nástrojem osobního růstu. Rozvojové rozhovory zachycují vlastní aktivitu
a iniciativnost každého pracovníka, pracovní plán a výkon je vždy výsledkem dohody, je zajištěna
konkrétnost, měřitelnost a možnost zpětné kontroly.
Z rozvíjených osobních kompetencí jde zejména o následující:
 Aktivně plní své pracovní povinnosti bez nepřiměřené podpory.
 Umí řešit vztahové a osobnostní problémy na pracovišti.
 Umí využívat intervize, supervize nebo jiný nástroj podpory.
 Usiluje o svůj profesní rozvoj současně s rozvojem svých osobnostních dovedností.
 Využívá plochu porad k profesionálním změnám a je loajální k zaměstnavateli.
Rozvojové rozhovory probíhají kaskádovitě vždy ve dvojici vedoucí – přímý podřízený. Velké, tzv.
formální rozvojové rozhovory se konají jednou ročně, podle připravené struktury, s použitím
formulářů, kde jsou shrnuty tematické okruhy rozhovoru.
Pololetní komunikací jsou tzv. malé rozvojové rozhovory, se zjednodušeným formulářem, po půl
roce, sloužící ke kontrole naplňování. Zaměřují pouze na stav naplňování stanovených pracovních
cílů či cílů vzdělávání a na sbírání podnětů od zaměstnanců – tedy poskytnutí zpětné vazby pro
vedení CPR. Díky velkému prostoru pro iniciativu zaměstnanců pak vedení CPR získává inspirace,
díky kterým upravuje strategie a plány další činnosti. Průběžnou komunikaci mezi pracovníky
a jejich nadřízenými zajišťují neformální běžné rozhovory, bez formulářů – při všech příležitostech
v průběhu roku. Spadají jednak do systému porad, jednak do další neformální komunikace, která
již není ošetřena výslovnými pravidly.
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Dokumentace potřebná k rozvojovým rozhovorům:





formulář S pro pracovníka na pozici specialisty (nevede podřízené),
formulář V pro pracovníka na pozici vedoucího (vede podřízené),
formulář VR pro pracovníka na pozici člena VR (včetně vedoucích středisek),
formulář M pro malý (půlroční) rozhovor.

Každý pracovník si vybere formulář s ohledem na to, jestli na své pracovní pozici vede tým
podřízených či nikoliv. Odlišnost formulářů je pouze v hodnocených klíčových způsobilostech (4
pro pracovníky - specialisty a 4 další pro pracovníky - vedoucí).
Hlavní části formuláře tvoří základní body pro uskutečnění rozvojového rozhovoru. Každý
pracovník si nejprve písemně připraví své vlastní posouzení a kopii předá nadřízenému
v předstihu před konáním rozhovoru. Následně si nadřízený připraví posouzení svých podřízených.
Rozvojový rozhovor je dialog mezi nadřízeným a pracovníkem, porovnání názorů, hledání dohody
a souhlasu. Rozhovor obvykle trvá 1 - 2 hod.
Formulář obsahuje tyto části:
Minulé období (od, do):
1. Výkon dle dosažení stanovených pracovních cílů.
2. Chování dle klíčových způsobilostí.
3. Vzdělávání a rozvoj dle splnění vzdělávacích a rozvojových cílů.
Budoucí období (od, do):
4. Nové pracovní cíle pro budoucí období.
5. Potřebné vzdělávání a rozvoj.
6. Harmonizace a slučitelnost rodiny a zaměstnání.
7. Kariérová perspektiva.
8. Závěr, hodnocení.
Důvěrnost informací:
Formulář stejně jako samotný rozvojový rozhovor obsahuje osobní informace, se kterými je
potřeba zacházet důvěrně. Z tohoto důvodu je originál formuláře pracovníka vyplněný v rámci
rozvojového rozhovoru archivován pouze jeho přímým nadřízeným, tj. vedoucím, který rozhovor
vede. Ten je zodpovědný za to, že rozhovor proběhne v daný čas a kvalitě, formulář je řádně
vyplněn a následně archivován náležitým způsobem. Kopii svého formuláře dostává k dispozici
také pracovník.

3. 4 STRATEGICKÝ PLÁN CPR 2016 - 2020
Zpracován výkonnou radou v květnu-červnu 2015, schválen členskou schůzí 24. 6. 2015
(předchozí strategický plán 2010-15 je umístěn na veřejném úložišti,
stejně jako jeho stručné hodnocení).
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Finance:
 vytvořit funkční fundraising a marketing:
- rozvinout a výrazně posílit získávání sponzorů,
- vytvořit dlouhodobý systém práce s drobnými dárci (strategie dárcovství),
- rozvinout výnosy z vlastní činnosti – stávající i nové produkty (vzdělávání, výstavy
aj.)
 zajistit maximálně ekonomický systém úvěrování - hospodářský, nikoliv kalendářní rok,
 docílit oddlužení organizace, zajistit ročně přebytek rozpočtu minimálně 300 tisíc Kč,
 projekty EU – realizovat pouze po velmi důkladném zvážení všech souvislostí,
projektový záměr musí být schválen VR.
Vnitřní procesy:
 vytvořit pravidelný systém revize a aktualizace Operačního manuálu a Příručky pro
zaměstnance, metodické pokyny středisek podřizovat Operačnímu manuálu,
 vytvořit strategii PR, tvorba konkrétních produktů (např. malá videa),
 získat nový objekt CPR - udržovat kontakt s úředníky města, vybavit, zprovoznit.

Aktivity/služby a klienti/uživatelé
 rozvíjet systém vlastních vzdělávacích a poradenských aktivit:
- využít stávající, vytvářet nové,
- vytvořit katalog vzdělávacích aktivit (včetně komerčních cen),
- vyškolit nové odborníky pro udržení a rozvoj programů,
 rozvíjet sociální služby:
- zvyšovat kvalitu, reagovat na rostoucí věk a potřeby uživatelů,
- podle možností zvyšovat kapacitu služeb,
 vnášet prorodinné hodnoty do široké veřejnosti:
- výstavy o hodnotách (např. manželství, rodina, vztahy) a věroučné výstavy,
- doprovodné programy, práce s veřejností,
- programy cílené na mládež,
- provázat s PR a fundraisingem,
- využívat sdělovací prostředky (TV NOE aj.),
- rozvíjet účast CPR na veřejných akcích - např. Slezská Lilie, Pouť rodin, Dny lidí dobré
vůle Velehrad, Charismatická konference, Dny víry aj.,
 rozvinout spolupráci s obcemi, církvemi, farnostmi a partnerskými organizacemi, osobami,
firmami - vytvořit síť aktivních zástupců na úrovni děkanátů, farností a obcí,
 zdokonalit provázaný ucelený systém aktivit a služeb (uvnitř jednotlivých středisek i napříč),
včetně systému následné propagace.
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Lidé v organizaci
 podporovat profesní vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních, např.:
- manažerské vzdělávání - finanční řízení a řízení organizace,
- zvýšení odborné způsobilosti pro pastoraci rodin (nový kurz),
 udržet vysoký standard péče o zaměstnance a dobrovolníky (benefity, pojištění, akce,
teambuilding, supervize),
 rozšířit způsob motivace a oceňování, najít způsob zavedení pohyblivé složky mzdy a odměn
 definovat konkrétní zodpovědnosti jednotlivých lidí – posílit kontrolu – pojmenovat sankce.

4.

PRORODINNÁ KULTURA ORGANIZACE

Jak již vyplývá z názvu a poslání naší organizace, rodina je pro nás velmi vysoká hodnota. Rodina
obecně, rodina našich klientů a také rodina našich zaměstnanců. S tímto vědomím jsme také
vstoupili do projektu organizovaného MPSV – do auditu RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ. Výstupy auditu
byly impulsem pro sestavení a vydání této příručky. V listopadu roku 2013 jsme od MPSV získali
plný certifikát, který dokládá, že jsme úspěšně zavedli opatření pro rozvoj prorodinně orientované
personální politiky. Tím by toto úsilí však nemělo končit, zlepšování podmínek pro rodiny
zaměstnanců chápeme jako dynamický proces.

4. 1 VÝBĚR A PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Výběr a přijímání zaměstnanců se řídí pravidly a směrnicemi, kde je výslovně ošetřeno, jak bude
respektována rodinná situace přijímaného pracovníka. Při získávání nového zaměstnance jsou
vytipovány vhodné osoby z řad registrovaných uchazečů a spolupracovníků; vysoce je hodnoceno,
pokud zájemce pracoval jako dobrovolník či spolupracovník v programech CPR a dále jsou kromě
kvalifikačních předpokladů hodnoceny klíčové způsobilosti.
V rámci přijímacího pohovoru probírá pověřený vedoucí pracovník CPR s uchazečem mimo jiné
jeho rodinné a časové možnosti se záměrem optimálně sladit povinnosti, které budou vyplývat
z pracovní náplně, s jeho rodinnou situací (např. dlouhodobě nemocný člen rodiny, malé dítě,
handicap…). Toto téma rozhovoru je vedeno tak, aby se uchazeč neobával, že popisem svých
časových a rodinných potřeb ohrozí možnost pracovat. Naopak, kompetence získané v rodině jsou
pro práci v CPR velmi důležité a cenné. Vedoucí pracovník, který vede přijímací pohovor, se
zavazuje, že sdělené důvěrné informace nebude zveřejňovat.
Registrované sociální služby mají způsob výběru a příjmu pracovníků zpracován ve vlastních
metodických pokynech podle standardů kvality sociálních služeb.

4. 2 PRACOVNÍ DOBA
K prorodinným opatřením patří například opatření týkající se pracovní doby a souvisejících témat.
Nastavení podmínek je dáno při přijímání pracovníka a dále je aktualizováno a probíráno v rámci
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rozvojových rozhovorů (v bodě 6). Převážně záleží na dohodě mezi nadřízeným a podřízeným,
s vědomím vedoucího střediska. Jedná se o tyto možnosti:
 Možnosti zkrácených úvazků – při stanovení výše úvazku bereme v potaz potřeby zaměstnance
a jeho rodiny, snažíme se pružně reagovat. Hlavním limitem jsou zpravidla finanční možnosti
při navyšování úvazků.
 Se všemi pracovníky je standardně sjednávána nerovnoměrně rozvržená pracovní doba (viz
PS). Specifická situace nastává například v sociální službě OASA, kde do hry vstupují potřeby
klientů osobní asistence. Sociální služby proto mají své vlastní metodické pokyny, které tuto
oblast upravují.
 Pokud to charakter práce umožňuje, je možno například jeden den v týdnu pracovat doma,
v tom případě udržuje pracovník s vedoucím emailový a telefonický kontakt. Toto ale nesmí
narušit týmovou spolupráci. Záleží na dohodě s nadřízeným.
 Pokud se předpokládá dlouhodobější práce pouze na PC, má vedoucí střediska pravomoc
umožnit pracovat doma na více dnů. Také v tomto případě udržuje pracovník s vedoucím
emailový a telefonický kontakt.
 V naplňování a rozvržení pracovní doby také přihlížíme k mimořádným situacím, jako je nemoc
dítěte, péče o seniora v rodině, rodinná krize apod., pokud to umožňuje charakter práce.

4. 3 DÍTĚ NA PRACOVIŠTI
Na pracovišti Syllabova jsou poskytovány zaměstnancům podmínky pro pobyt dítěte. Dětem jsou
v herně k dispozici didaktické a zábavné hry, které mohou využívat v době, kdy jejich rodič je
nucen vzít na omezenou dobu dítě do zaměstnání. Tato situace může nastat například v období
školních prázdnin, nemoci druhého rodiče apod.
Pobyt dětí na pracovišti Syllabova je nutno domluvit s vedoucím daného střediska, na jiných
pracovištích je možný po dohodě s organizátorem akce. Pobyt je možný za podmínky zajištění
dohledu dospělou osobou – zaměstnavatel nepřebírá za dítě zodpovědnost.

4. 4 RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ A NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ
CPR věnuje dostatečnou pozornost pečujícím rodičům, zvláště ženám, které odcházejí
na mateřskou dovolenou (MD) nebo přicházejí z rodičovské dovolené (RD). Je si vědomo všech
dovedností a kompetencí, které zaměstnanec v rodině a na rodičovské dovolené prohlubuje
(psychosociální dovednosti, organizace práce, snášení zátěže, učení se novým věcem, důslednost,
flexibilita, odpovědný přístup k zadaným úkolům apod.). Jeho snahou je vytvářet prorodinné klima,
rodičovskou dovolenou považuje za nedílnou a důležitou sféru života zaměstnance.
Vedoucí střediska, popřípadě jím pověřený pracovník realizuje formou individuálního rozhovoru se
zaměstnancem společnou přípravu na nástup na MD a RD. Během rozhovoru jsou probírána
témata:
 vyjasnění vzájemných očekávání i možností včetně předpokládaného odchodu na MD
i s pravděpodobnou délkou čerpání RD – o informacích se dělá písemný zápis;
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 domluva o předání úkolů a informací, zpracování seznamu úkolů, které bude potřeba dokončit
po odchodu na MD;
 možnosti, které organizace nabízí k udržení kontaktu;
 možnosti vzdělávání během RD;
 motivace zaměstnance k dalšímu sebevzdělávání na RD;
 zvážení možnosti výpomoci, záskoku nebo práce z domu v případě, že organizaci chybí
pracovníci;
 probrání možností k optimálnímu návratu do zaměstnání (zkrácený úvazek, pružná pracovní
doba, práce z domu atd.), případně domluva na dalších schůzkách během RD za účelem
projednání této oblasti;
 nejpozději 3 měsíce před plánovaným návratem do zaměstnání vedoucí střediska, případně jím
pověřený pracovník, začne se zaměstnancem připravovat nástup do práce.
Pověřený zaměstnanec CPR udržuje pravidelný kontakt se zaměstnancem na RD, zve
na pravidelné akce a umožňuje tak jeho setkávání s ostatním kolektivem (ples, vánoční setkání,
výroční akce atd.), nabízí aktuální vzdělávací aktivity a školení.

4. 5 NABÍDKA PORADENSTVÍ
Životní cesta každé rodiny je originální a specifická. V nabídce CPR je prostor pro diskrétní řešení
individuálních, soukromých a osobních otázek. K dispozici je systém komplexního poradenství,
který nabízí doprovázení v určitých životních situacích, a který mohou využívat zcela zdarma také
vlastní pracovníci.
Obvykle je cestou prvního kontaktu na poradenství telefonát na číslo 775 244 291, kde proběhne
první kontakt se sociální pracovnicí, nebo e-mail na adresu poradenstvi@prorodiny.cz. V rámci
větší diskrétnosti mohou zaměstnanci volit podle svého uvážení také mezi interními a externími
poradci. Když zaměstnanec neví, jak svou situaci efektivně a diskrétně řešit, může k první krátké
konzultaci oslovit přímo kohokoliv z poradenského týmu. Čekací doba na termín konzultace je
však i v tomto případě stejná jako u ostatních klientů dané poradny.
4. 5. 1 PORADNA PRO VZTAHY A RODINU
Registrovaná sociální služba – psychologické poradenství a terapie v nepříznivých životních
situacích osobních a vztahových, psychologické poradenství pro děti a rodiče, rodinná terapie,
psychologické poradenství, diagnostika, služby klinické psychologie a rodinná terapie.
4. 5. 2 MEDIACE A RODINNÉ KONZULTACE
Lze využít pomoc k dosažení dohody při sporech, aktivní zdokonalování vztahů – partnerských,
manželských, rodinných, pracovních …
4. 5. 3 PORADNA PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ PŘIROZENOU METODOU
Jedná se o poradenství v otázkách plánování rodičovství s využitím přirozených tělesných příznaků
k regulaci porodnosti, poradenství při problémech s otěhotněním
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4. 5. 4 PORADENSTVÍ PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY
CPR poskytuje doprovázení pěstounských rodin, a proto kromě využívání veškerých poradenských
služeb nabízíme také možnost sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče.

4. 5. 5 PORADENSTVÍ A PODPORA – RODINNÝ PRŮVODCE
Odborné sociální poradenství a podpora při řešení těžké životní situace osobě se zdravotním
postižením do 35 let a její rodině; půjčovna kompenzačních pomůcek.
Bližší popis poradenských služeb s kontakty je vždy na webových stránkách, případně
na našem úložišti.

4. 6 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ
CPR má ve své nabídce řadu osvědčených vzdělávacích programů, také řadu zkušených lektorů.
Všechny tyto programy mohou být velmi přínosné pro spokojenější rodinný život pracovníků CPR.
Proto také CPR nabízí níže vyjmenované kurzy se slevou 20%, na nevyjmenované 10%, není-li
stanoveno jinak. Sleva platí také pro pracovníky na celoroční DPP/DPČ. V případě krátkodobých
DPP je posouzení slevy v kompetenci místopředsedy. Také rodinní příslušníci zaměstnanců
(manžel/ka, děti) mohou požádat o slevu na vzdělávacích aktivitách. Jejich žádost bude posouzena
individuálně vedoucím střediska. Při přihlašování na akci je nutno předem požádat o slevu
v přihlášce. Více informací je k dispozici na webových stránkách. Přijměte pozvání na osvědčené
kurzy.
4. 6. 1 KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – KER
Komu je kurz určen a jak probíhá
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.
Témata
1. Základy efektivního rodičovství, budování kladného vztahu rodič-dítě.
2. Tři výchovné styly, vliv původní rodiny, jsem jedinečný.
3. Sourozenecké konstelace.
4. Pochopení nesprávného chování dětí.
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5. Povzbuzování a chvála.
6. Emoce v životě rodičů a jejich dětí - vstřícné naslouchání.
7. Emoce v životě rodičů a jejich dětí - já – sdělení.
8. Rodičovská autorita - trest a co volit místo něho.
9. Rodinná pravidla, řád, závěr.
Kontakt:
Ivana Zajíčková, mobil: 731 625 622, e-mail: izajickova@prorodiny.cz
4. 6. 2 ŠKOLA RODINNÝCH A RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ - MANŽELSKÁ SETKÁNÍ
Jak kurz probíhá
Kurz s více než třicetiletou tradicí se pravidelně koná v červenci (aktuálně na Velehradě)
a účastní se ho obvykle asi 65-75 manželských 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.
Témata
Program Manželských setkání se věnuje zdánlivě obyčejným tématům. Přivede nás
k zamyšlení nad tím, jak máme ve svém životě poskládán žebříček hodnot, čím se od sebe jako muž
a žena lišíme, zda se vyjadřujeme tak, aby nám partner rozuměl (a nemyslíme si, že stačí jen
naznačit…), jak umíme vyjadřovat své pocity, jak prožíváme svou sexualitu, atd. Celkem je to
během letního týdenního kursu 11 tematických okruhů a další přicházejí
na řadu během podzimní a jarní víkendové obnovy.
Kontakt
Lenka Putzlacherová, mobil: 736 185 701, e-mail: lputzlacherova@prorodiny.cz
Bonus
Vědomi si velkého přínosu této aktivity, nabízíme zaměstnancům CPR, že na kurz nemusí čerpat
dovolenou, ale mohou jej (v rámci svého úvazku) považovat za vzdělávání v pracovní době.
Pracujeme na sobě, na svém manželství, na lepší budoucnosti svých dětí. V případě osobních
asistentů je nutný souhlas uživatele služby s tímto vzděláváním. Uživatel v tom čase nehradí
službu. Sleva 20% se vztahuje na platbu za manželský pár. Sleva naplatí pro děti.
4. 6. 3 MANŽELSKÉ VEČERY
Co je kurz Manželské večery
 kurz Manželské večery tvoří 8 setkání v příjemné atmosféře,
 vytváří příležitost užít si spolu v páru dobrou večeři při svíčkách a přitom naslouchat
a povídat si o svém vztahu;
 skupinová diskuse není součástí kurzu, soukromí párů je respektováno.
Komu je kurz určen
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 všem párům, které žijí v manželství a chtějí posílit a prohloubit svůj vztah;
 kurz klade důraz na manželství, ale vítány jsou i páry, které spolu delší dobu žijí bez sňatku;
 je založen na křesťanských principech, ale je otevřen všem zájemcům.
Jak kurz probíhá
 každé setkání začíná večeří při svíčkách,
 po večeři následuje promluva na dané téma, pouštěná z DVD,
 promluva je prokládána cvičeními, která jsou určena pro pár (k tomu účelu obdrží každý
účastník brožurku).
Témata
 Vybudovat pevné základy.
 Umění komunikace.
 Řešení konfliktů.
 Síla odpuštění.
 Rodiče a rodiče partnera.
 Dobrý sex.
 Láska v akci.
 Slavnostní závěrečný večer.
Kontakt Jana Dostálová, mobil: 731 625 617, e-mail: jdostalova@prorodiny.cz.
4. 6. 4 CESTA EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
Kurz zaměřený na nejzákladnější klíč k fungujícím vztahům – tedy na komunikaci. Skládá se ze čtyř
setkání po 3 hodiny, program je interaktivní se zapojením celé skupiny, vede jej lektorská dvojice.
Kontakt
Valeria Šmýrová, mobil: 777 129 209, email: vsmyrova@prorodinycz
4. 6. 5 NEŽ DO TOHO VLETÍŠ
Malý kurz pro dvojice před vstupem do společného života, malá obdoba příprav snoubenců nebo
prostě dvojic, které spolu chodí. Tři dvouhodinová setkání s přednáškou a debatou.
Kontakt
Maria Fridrichová, mobil: 731 625 618, e-mail: mfridrichova@prorodiny.cz
4. 6. 6 ŠKOLENÍ PPR – SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Co je kurz plánování rodičovství přirozenou metodou
Jde o vzdělávací setkání na téma symptotermální metoda přirozeného plánování rodičovství.
Metoda je předkládána i v souvislosti s etickými pohledy a praxí manželského života. Umožňuje
svobodný přístup k regulaci porodnosti na základě naprosté úcty ke každému lidskému jedinci,
v úplném souladu s křesťanskými hodnotami. Určení plodných dnů lze využít při touze po dítěti a
opačně i v situacích, kdy se manželé chtějí otěhotnění vyhnout.
Jaký má kurz rozsah
Školení má rozsah 20 hodin, obsahuje vysvětlení základních principů a poznatků podle moderní
medicíny, nácvik vedení záznamu, práci se záznamem, vyhodnocení údajů, používání metody
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v konkrétních životních situacích: při nepravidelných cyklech, zdravotních obtížích, potížích
s neplodností apod. V programu je podstatná diskuse o morálních otázkách plánování rodičovství,
aspektech antikoncepce a o aktuálních bioetických otázkách.
Je možno uspořádat skupinové školení minimálního rozsahu (8 hodin), kde proběhne pouze
seznámení se základy symptotermální metody.
Komu je kurz určen
Kurz je k dispozici zájemcům bez omezení. Je optimální, když se účastní celé páry, snoubenci,
manželské páry, ale i jednotlivci, učitelé a animátoři, a také zájemci s otázkami.
Kontakt
Maria Fridrichová, mobil: 731 625 618, e-mail: mfridrichova@prorodiny.cz
4. 6. 7 KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Vzdělávání v rozsahu 150 hodin, na splnění požadavku na odbornou způsobilost k výkonu povolání
pracovníka v sociálních službách. Kurz je zaměřen především prakticky, využívá se bohatých
zkušeností erudovaného týmu lektorů, kteří jsou především z praxe, individuálního přístupu a
perfektního servisu každému účastníku kurzu. Lektoři předávají účastníkům kurzu odborné
znalosti, využívají modelové situace, nácviky jednoduchých denních činností, učí etice,
empatickému cítění, komunikaci s lidmi, kteří mají omezení způsobené věkem či zdravotním
postižením.

4. 6. 8 VÝUKA ANGLIČTINY
Zaměstnanci CPR mají možnost v rámci dalšího vzdělávání navštěvovat lekce anglického jazyka.
V současnosti jsou jim k dispozici dle úrovně znalostí dva kurzy – pro mírně pokročilé a pokročilé.
Výuka probíhá na pracovišti Syllabova mimo letní prázdniny jednou týdně (ve čtvrtek dopoledne)
90 minut. Tento čas je započítán do pracovní doby účastníků. Náklady na lektora a učební
materiály si hradí účastníci sami a to částkou 1 500,- Kč za osobu a pololetí.
Osobní asistenti mohou využít zvýhodněnou cenu, ale v rámci svého volného času.
Kontakt
Valeria Šmýrová, mobil: 777 129 209, email: vsmyrova@prorodiny.cz

4. 7 KNIHOVNA
Některá střediska či služby disponují vlastními knihovnami. Knihy s nejrůznější tématikou si může
zaměstnanec zapůjčit zdarma na dobu 1 měsíce nebo po domluvě s kontaktní osobou na dobu
delší.
Knihovny se nacházejí na těchto místech:
 Středisko RODINA – budova Syllabova, Ostrava
 Středisko RODINA – pobočka Opava
 Středisko VÝZVA – služba Rodinný průvodce; budova Syllabova, Ostrava
Seznamy knih včetně kontaktních osob jsou uveřejněny na veřejném úložišti organizace.
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4. 8 AKTIVITY PRO MAMINKY
CPR zvažuje do budoucna pravidelnou nabídku aktivit pro maminky. Záleží na potřebách
a přáních maminek a na jejich přenosu k vedení CPR.

4. 9 SPOLEČNÉ AKCE VČETNĚ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
CPR organizuje společné akce pro zaměstnance a případně i jejich rodiny včetně těch, kteří jsou na
MD/RD. Jedná se zejména o ples, výroční a benefiční akce, poutě, víkendové akce, vánoční setkání.
Při realizaci těchto akcí je snahou zohlednit věk dětí zaměstnanců, případně zdravotní handicap.
Při plánování těchto (a dalších) akcí chceme ještě více vycházet z potřeb a přání zaměstnanců. Pro
účely plánování akcí a také pro účel příspěvku na letní prázdniny vede zaměstnavatel evidenci dětí
zaměstnanců do 18 let věku. Některé tyto akce jsou pořádány i pro pracovníky na DPP/DPČ,
některé nikoliv – je potřeba se vždy informovat.

4. 10 BENEFITY
CPR promítá svou prorodinnou orientaci do systému benefitů, které zohledňují rodinné
a pečovatelské závazky a které nabízí služby, aktivity či výhody rodinám zaměstnanců. O
benefitech rozhodne výkonná rada vždy v dubnu daného roku dle aktuální ekonomické situace.
Benefity označené na konci řádku značkou # jsou určeny také pro pracovníky na DPP/DPČ.
4. 10. 1

FINANČNÍ BENEFITY

 slevy na vzdělávacích programech CPR (viz bod 4.6) #
 slevy na vlastní pořádané akce/projekty (např. ples CPR) #
 příspěvek při příležitosti sňatku – 2 000 Kč (nutno podat písemnou žádost na předepsaném
formuláři*)
 příspěvek při příležitosti narození dítěte – 2 000 Kč (taktéž písemnou žádost*)
 příspěvek pro pozůstalé (úmrtí zaměstnance) – 2 000 Kč
 příspěvek pro děti (na letní prázdniny, dítě 0 – 18 let) – 500 Kč/dítě
(nutno podat písemnou žádost na předepsaném formuláři* vždy do 31. května daného roku).
 příspěvek na penzijní či životní pojištění (500 Kč měsíčně po odpracování 7 let v CPR)
 přednostní příležitost brigád dětem zaměstnanců #
* Všechny formuláře žádostí, včetně pokynů k jejich podání, jsou dostupné na veřejném úložišti ve složce
„Harmonizace R+Z“. Pracovníci, kteří k veřejnému úložišti nemají přístup, požádají svého nadřízeného o
výtisk formuláře žádosti.

4. 10. 2






NEFINANČNÍ BENEFITY

možnost práce z domova, podle charakteru práce, po dohodě s vedoucím
možnost práce na zkrácený úvazek
nabídka alespoň jedné individuální supervize/intervize ročně každému zaměstnanci #
interní poradenství nabízející pomoc v rodinné nebo jiné osobní oblasti (viz. 4.5) #
výuka angličtiny na pracovišti
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 možnost využití služeb (fyzioterapeut, pedikúra) přímo na pracovišti
 káva, čaj na pracovišti Syllabova zdarma
 možnost využití klubových prostor nebo sálů k soukromým účelům (nutno podat písemnou
žádost na předepsaném formuláři*) #
 občasná krátkodobá přítomnost dítěte na pracovišti (viz. 4.3)
 možnost půjčení knih z knihoven (viz. 4.9) #
 společné akce pro zaměstnance a jejich rodiny včetně těch, kteří jsou na MD/RD (ples, výstavy,
vánoční setkání, výroční akce – viz. 4.10) # podle typu akce
 kontakt během RD a podpora při návratu do zaměstnání (viz. 4.4)
 společenská akce pro zaměstnance s partnery u příležitosti Národního týdne manželství #

4. 11 PODPŮRNÉ PRVKY PRORODINNÉ KULTURY V ORGANIZACI
4. 11. 1

INFORMOVANOST - VEŘEJNÉ ÚLOŽIŠTĚ

Všechny potřebné přílohy a dokumenty vztahující se k této příručce a oblasti slaďování
R + Z (rodiny a zaměstnání) jsou přístupné pracovníkům na veřejném úložišti ve složce
Harmonizace R + Z. Formuláře ke stažení jsou ve složce „B11 Vzory formulářů“.
4. 11. 2

ZPĚTNÁ VAZBA O SPOKOJENOSTI S PRORODINNÝMI OPATŘENÍMI

CPR se zavazuje k pravidelné zpětné vazbě k prorodinným opatřením od zaměstnanců v rámci
každoročních rozvojových rozhovorů (s písemným zpracováním).
Dále bude ustanovena tzv. Inovativní skupina R + Z, která bude navazovat na projektovou skupinu
a personálně bude vycházet z její skladby. Důraz bude kladen na pestrost zastoupení rodinných a
sociálních skupin. Jejím úkolem bude opakovaná revize prorodinných opatření se zapracováním
námětů a připomínek zaměstnanců, ale také zpracování vlastních návrhů, včetně zajištění jejich
realizace. Za ustavení a chod skupiny je zodpovědný ředitel.
4. 11. 3

PRORODINNÁ KULTURA V PROPAGACI CPR

Vedoucí FR+PR zodpovídá a dohlíží, aby v propagačních dokumentech CPR byla zakomponována
a zdůrazněna prorodinná orientace organizace. Má zpracován systém prezentace v propagačních
materiálech napříč jednotlivými středisky. Obdobně ředitel zodpovídá a dohlíží, aby důraz na
prorodinnou orientaci organizace byl součástí strategických materiálů CPR.
Nedílnou součástí propagační strategie v oblasti prorodinné kultury organizace je zavedení firemní
značky „FANDÍME RODINĚ“ do většího povědomí veřejného života.
Závěrem …
Tato příručka měla dát nahlédnout do týmové kultury Centra pro rodinu a sociální péči z. s. Jistě se
nám nepodařilo vystihnout, vymyslet a popsat všechno. Je tedy otevřen prostor pro její doplnění
a aktualizaci.
Příručka je vypracována také s ohledem na naše spolupracovníky na DPP či DPČ, zvláště ty, kteří
s námi pracují celoročně, dlouhodobě. V případě nejasností či nových návrhů se obracejte na
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ředitele CPR. Našim přáním je, aby v CPR pracovali lidé spokojení jak v pracovním, tak
i v osobním, rodinném životě.
V Ostravě, 1. července 2020
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