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POSLÁNÍ

Slovo úvodem

V tomto roce oslavilo Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. patnáct let své existence. Za tuto
dobu se centrum proměnilo z organizace založené zcela na dobrovolné práci v profesionální
neziskovou organizaci. Nabízí široké spektrum programů pro lidi všech věkových skupin. K dobré
činnosti centra přispívají jak zaměstnanci s profesionálními zkušenostmi i přístupem, tak i dobrovolní spolupracovníci.

Poslání

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. se snaží o morální, duchovní a kulturní oživení společnosti, upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.

Základní údaje

Název: Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
Adresa: Kostelní nám.1, 728 02 Ostrava
Telefon: 596 116 522, linka 232
Email: cpr@doo.cz
www.prorodiny.cz
Statut: Občanské sdružení
IČO: 48804517
DIČ: CZ48804517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Nám. Dr. E. Beneše 6, 702 70 Ostrava 1
Číslo účtu: 1660723399/0800

Členská struktura

Předseda: Jan Zajíček
Místopředseda: Ing. Milan Svojanovský
Členové výkonného výboru: Ing. Margita Vyleťalová
		
MUDr. Maria Fridrichová
		
Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková
		
Jana Praisová
		
Ing. Stanislav Dostál
Předseda revizní komise: Jan Zuchnický, DiS
Členové: Radka Owsianková
Bc. Mária Tvrdá
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AKTIVITY SDRUŽENÍ V ROCE 2008
Komplexní program přípravy na manželství

Příprava mladých lidí na manželství a rodičovství je jednou z oblastí, jemuž se v Centru pro rodinu
a sociální péči o. s. věnujeme zvýšenou pozornost. Za tímto účelem vznikl již v roce 2005 projekt
„Komplexní program přípravy na manželství“, který nabízí zájemcům široké spektrum vzdělávacích
a zážitkových aktivit se společným jmenovatelem.

1. Přednáškové aktivity

Škola osobního života
Program pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, případně studenty středních škol. Škola osobního života
má jasně stanovený cíl působit jako prevence sociálně patologických jevů na poli mezilidských vztahů. Zúročuje zkušenosti CPR a předává je mladým lidem ve věku, kdy začínají navazovat své vlastní
vztahy. Je koncipována tak, aby navázala na školní učivo rodinné výchovy, občanské nauky a také biologie, protože hovoří o lidské sexualitě a plodnosti, ovšem daleko přesahuje rámec biologie. Má vést
k formování vlastního osobního postoje k prožívání vztahu lásky, ke zralé integraci sexuality a k zodpovědnému nakládání s plodností. Na doplnění školního učiva jsou uváděna medicínská fakta a také
četné příklady z praxe. Školy si vybírají buď stručnější dvouhodinový program, nebo širší dvakrát dvě
hodiny.
Škola osobního života v číslech
V roce 2008 jsme přednášeli 1208 žákům. Uskutečněno bylo celkem 73 přednášek.
Vyjmenovaná slova o sexu a manželství
Přednášky pro zájemce různých věkových kategorií.
V roce 2008 byly přednášky „Vyjmenovaná slova“ velkou měrou směrovány na mladé lidi, kde mají
přispět k promyšlenému formování zodpovědných postojů.
Jindy jsou pro dospělé, rodiče a vychovatele.
Vyjmenovaná slova nejsou jednou přednáškou s přesným počtem slov. Je možné vybrat dílčí témata
z této široké problematiky.
Vyjmenovaná slova o sexu v číslech
Celková účast 577 lidí na 14 přednáškách.
Ostatní přednášky
Věková struktura od 15 do 70 let.
Přednášky v číslech
celkem 26 přednášek absolvovalo 635 posluchačů.

2. Škola partnerství

Jde o dlouhodobý kurz pro mládež starší 16 let, složený z 5 - 6 víkendových setkání rozprostřených
přibližně do období školního roku. V průběhu kurzu se účastníci podrobně věnují 15 tematickým
okruhům z oblasti partnerských vztahů. Úvod do každého tématu obstará přednáška odborníka nebo
„výpověď“ manželského páru zaměřená na jejich zkušenost s konkrétním tématem. Následuje prostor pro diskusi – nejprve v párech, poté v menších skupinách pod vedením proškolených moderátorů. Závěr tříhodinového tematického bloku obstará společná diskuse a dotazy k přednášejícím. Toto
základní programové schéma je doplněno zážitkovými aktivitami navazujícími na probíraná témata,
nabídkou osobních konzultací s odborníky či manželskými páry, společenským – a pro zájemce
i duchovním - programem.
Škola partnerství má také svou „večerní“ variantu. Její program je však omezen pouze na přednášky
a společnou diskusi a lze ji chápat spíše jako určitou formu propagace kurzu.
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Škola partnerství v číslech
Dva kurzy víkendového typu ve Staré Vsi n/O. Účast na prvním kurzu 35 lidí, na druhém 36 lidí.

3. Kurz plánování rodičovství přirozenou metodou a poradenství v této oblasti
Výcvikový kurz v rozsahu cca 30 nebo 15 hodin (v závislosti na hloubce probírání tématu), seznamuje zájemce s tzv. bonnskou metodou plánování rodičovství a jeho absolvování dostačuje k používání
metody pro vlastní potřebu. V případě nepravidelností či problémů, které nebyly vyčerpávajícím
způsobem probrány v kurzu, nabízíme klientům poradenství v této oblasti formou konzultací s vyškolenými instruktory metody.
Poradna poskytuje úzce specif ikované konzultace na poli regulace plodnosti.
Poradenství plánování rodičovství vede lékařka, spolupracuje několik dobrovolníků.
Poradenství PPR v číslech
Na individuální konzultace docházelo 35 nových klientů (párů), dále probíhaly konzultace s klienty
z minulých let, celkem 65 kontaktů a 63 konzultací delších než 30 min.
Výcvikový kurz v rozsahu 30 hodin proběhl:
Ostrava: 26 účastníků
Kopřivnice: 22 účastníci

4. Bezprostřední příprava na manželství

Jde o formu spolupráce s církvemi v oblasti přípravy mladých lidí na církevní sňatek. Přednášky
a semináře, případně přednáškové cykly zaměřené na vztahovou problematiku doplňují přípravu
realizovanou církvemi na úrovni duchovní. Počet a náplň přednášek se řídí požadavky církví, s nimiž spolupracujeme.
Bezprostřední příprava na manželství v číslech
8 přednášek, 120 lidí

5. Manželská abeceda

Tento (a také následující) program již nelze charakterizovat jako klasickou přípravu na manželství.
Zaměřuje se totiž na páry, které již manželství uzavřely. Přesto má své místo v celém komplexu
programu zcela právem. Pomáhá totiž novomanželům při řešení těžkostí a problémů obvyklých
v počátečních obdobích společného života. Program využívá podobných metod jako výše uvedená
Škola partnerství, obvykle však formou jednorázových celodenních setkání.
Manželská abeceda v číslech
Dvě celodenní setkání v Hradci n/M. celkem 73 účastníků

6. Podpůrné aktivity
Jak již z názvu vyplývá, tyto aktivity mají za úkol podpořit člověka v jeho rozhodnutí pro život
ve vztahu, zvlášť v době, kdy přicházejí určité těžkosti – jako např. stereotyp či nezájem o druhého.
Podpůrné aktivity chtějí pomoci opět najít životní jiskru, ať už je to přeorganizováním stále se opakujících činností, novým nápadem, nebo prostě jen relaxací v příjemném prostředí.
Podpůrné aktivity v číslech
6 celodenních obnov			
317 lidí
2 víkendy pro ženy				
80 žen
6 tvořivá setkání pro matky s dcerami		
87 lidí
Den pro rodinu v Krnově			
80 lidí
6 večerů - výuka židovských tanců		
28 lidí
Maškarní bál pro děti, Opava			
80 dětí s rodiči
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Manželská setkání
Projekt Manželská setkání zahrnuje celoroční program motivačních a vzdělávacích seminářů, přednášek, praktických cvičení a víkendových nebo týdenních pobytů zaměřených na obnovu, budování a upevňování zdravých vztahů v rodině. Důraz je kladen na posílení základních funkcí manželství a rodiny, posílení rovnoprávného postavení muže a ženy v rodině, prevenci a připravenost
řešit krizové situace v rodině. Program se zaměřuje jak na osobní růst, tak na vztahy mezi partnery
(vzájemná úcta, respekt/tolerance, odstraňování stereotypů v roli muže a ženy v rodině, komunikace, řešení problémů společným rozhodnutím apod.) a rodičů s dětmi. Přednášky obsahují tato
témata: Křesťanské manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Komunikace, Odpuštění, Rozdíly mezi
mužem a ženou, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti pro ženy
a muže, Sexualita v manželství aj.
Důležitou část projektu tvoří školící programy pro absolventy základního programu, kteří se stávají
sami aktivními spolupracovníky při realizaci myšlenek a cílů projektu jako organizační vedoucí, lektoři, vedoucí skupin, atd.
Program je rozšířen i v některých dalších evropských zemích (Finsko, Slovensko, Ukrajina). Vedoucí
jednotlivých kurzů se každoročně setkávají na koordinačních schůzkách a vyměňují si zkušenosti.
Manželská setkání v číslech
Letní kurz				
301 účastník
Podzimní obnova			
135 účastníků
Jarní obnova				
118 účastníků
4 školící programy pro 72 spolupracovníky

Doplňkové programy
Tvořivé víkendy jsou určeny pro matky s dětmi i celé rodiny. Nabízíme pobytové akce zaměřené
na společně strávený čas, při kterém mohou posilovat rodiče a děti důvěrnější kontakty pro lepší
vzájemné pochopení a tím i určité předpoklady pro zvládání rolí rodičů při výchovném procesu. Jde
o aktivní odpočinek, posilování rodinných vazeb, tvořivou či sportovní činnost.
1 víkend pro rodiny s dětmi		
26 účastníků
2 tvořivé víkendy pro ženy a děti
34 účastníků
Jednodenní výlet pro rodiny		
21 účastník

Mediace
Nabídka neformálního řešení konf liktů a sporů.
Mediace pomáhala řešit konf likty a spory zejména mezi manžely, partnery, rodiči a dětmi i mezigenerační vztahy. Tuto službu jsme mohli nabídnout díky vyškoleným pracovníkům pro mediační
službu a krizovou intervenci.
Mediace v číslech
Službu mediace využilo 55 klientů
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Poradna pro ženy a dívky

Naplňuje poslání posílit rodinné kompetence dospívajících mladých lidí, partnerů i manželských párů.
U mládeže a dospívajících přispívá k dozrávání osobnosti, posílení rodičovských kompetencí a tudíž
k prevenci sociálně patologických jevů.
Cíle Poradny pro ženy a dívky jsou:
- pomoc při orientaci v problémech partnerských vztahů
- podpora prorodinných postojů,
- formování odpovědného užívání plodnosti
- prevence vzniku patologických partnerských vztahů.
Zaměřuje se také na ženy, které se dostaly vlivem těhotenství či mateřství do nepříznivé životní situace. Jde o odborné sociální poradenství podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., které
zahrnuje sociálně terapeutické činnosti, poskytování informací, zprostředkování navazujících služeb
i sociální výpomoc ženám v obtížných situacích při neplánovaném těhotenství.
Klienti navštěvují poradnu individuálně nebo v párech.
Poradna pro ženy a dívky v číslech
V roce 2008 proběhlo 92 osobních individuálních kontaktů (do 30 min.)
a 154 velkých konzultací, jednalo se o opakované návštěvy klientů z minulých let, 76 nových klientů
Výkonů celkem proběhlo 246
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Projekt VÝZVA, podpora rodin s dětmi s postižením

Hlavním cílem Projektu VÝZVA je pomáhat rodině, která se dlouhodobě stará o svého člena
se zdravotním postižením. Cílovou skupinu tvoří děti a mladí dospělí do 30 nebo 35 let se zdravotním
a s těžkým zdravotním postižením. Cílovou skupinou jsou také celé jejich rodiny. Konkrétní pomoc
je v Projektu VÝZVA realizována prostřednictvím čtyř služeb. Služby OASA, RESPIT, RODINNÝ PRŮVODCE a BRÁNA, jsou služby projektu VÝZVA, který je součásti Centra pro rodinu a sociální péči o.s.

Služba OASA
Jejím posláním je poskytovat osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let s těžkým zdravotním
postižením a pomáhat jim žít běžným způsobem života jejich vrstevníků.
Cíle:
- 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
OASA v číslech
V roce 2008 poskytlo 30 osobních asistentů 31 498 hodin osobní asistence 32 uživatelům služby.

Služba RESPIT
Posláním je poskytovat terénní odlehčovací službu osobám, které pečují o dítě nebo mladého člověka od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením a tím podporovat odpočinek a seberealizaci
pečujících. Podporuje běžný způsob života osob se zdravotním postižením.
Cíle:
- umožnit pečující osobě odlehčení a seberealizaci
- pomoci udržet systém přirozené péče o člena domácnosti se zdravotním postižením zahrnující
zejména rozvoj komunikace, rozvoj sebeobslužných činností a volnočasové aktivity
RESPIT v číslech
V roce 2008 bylo poskytnuto 53 uživatelům 3 094 hodin odlehčovací služby.

Služba RODINNÝ PRŮVODCE
RODINNÝ PRŮVODCE poskytuje odborné sociální poradenství a podporu při řešení obtížné životní
situace osobě se zdravotním postižením do 35 let a její rodině.
Cíle:
- poskytovat poradenství v oblasti sociální, školství, práva, zdravotnictví, fyzioterapie, kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek
- podporovat při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomáhat při orientaci v těžké životní situaci
- podporovat vzdělávání a seberealizaci pečujících osob
RODINNÝ PRŮVODCE v číslech
V roce 2008 jsme poskytli 87 uživatelům 144 konzultací. Při 10 setkání svépomocných skupinek
se sešlo 74 účastníků, do celostátní aktivity rodičů dětí s postižením ZA LANO se prostřednictvím
naší služby zapojilo 76 rodičů.

Služba BRÁNA
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Jejím posláním je integrace dětí a mladých lidí se zdravotním postižením od 7 do 35 let věku mezi
vrstevníky, do společnosti.
Cíle:
- vytvářet podmínky pro setkávání a navazování vztahů mezi dětmi a mladými lidmi se zdravotním
postižením a jejich vrstevníky
- zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím
- podporovat rozvíjení a udržování osobních a sociálních schopností a dovedností uživatelů služby
BRÁNA v číslech
V roce 2008 bylo pořádáno 73 akcí, kterých se zúčastnilo 42 uživatelů spolu s 24 kamarády a strávilo
na nich 90 aktivních dobrovolníků 5373 dobrovolnických hodin.

Projekt INTEGRACE

snížení sociální izolace rodin pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením

V období od 1. května 2006 do 30. dubna 2007 byl realizován Projekt INTEGRACE, který byl spoluf inancován z programu SROP prostředky Evropské unie, MMR a Moravskoslezského kraje. Navázal
na Projekt VÝZVA a rozšířil jeho služby o nové aktivity. Usiloval pomoci dětem a mladým dospělým
se zdravotním postižením i jejich rodinám prolomit sociální izolaci, pomoci jim při zabezpečování
rovných podmínek ve společnosti a při řešení jejich potřeb.
Mezi stále udržované aktivity projektu patří:
- půjčovna kompenzačních a didaktických pomůcek, (pomůcky v hodnotě cca 500.000 Kč jsou
zapůjčeny 38 rodinám)
- seminář „Jak zvládat péči v rodině o dítě se zdravotním postižením a přesto zůstat sama sebou“,
(maminky stále navštěvují tzv. uzavřenou skupinku)
- setkávání svépomocných skupinek (rodiče navštěvují otevřenou motivační skupinku)
- poradenství rodinného průvodce
- integrační aktivity a tréninky dovedností pro děti a mladé lidi s handicapem

Projekt RODINA A HANDICAP

podpora rodin pečujících o svého člena s těžkým zdravotním postižením
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Projekt navazující na projekt INTEGRACE, spoluf inancovaný z programu SROP prostředky Evropské
unie, Ministerstvo pro místní rozvoj a Moravskoslezského kraje. Hlavním cílem projektu bylo pomoci rodinám pečujícím o dítě s handicapem při zabezpečování rovných podmínek ve společnosti
a ve vzdělávání, posílit roli ženy a matky v rodině, podpořit individuální službu osobní asistence
a zapojit rodiny s handicapem do běžného společenského života.
Trvání projektu: 1. březen 2007 – 30. duben 2008
Aktivity a výstupy projektu:
- půjčovna kompenzačních a rehabilitačními pomůcek – rozšíření půjčovny o rehabilitační pomůcky
a speciální pomůcky a komponenty k PC, myši, klávesnice, komunikátory, dotekový monitor, speciální software (pomůcky a PC sestavy v hodnotě cca 600.000 Kč byly zapůjčeny 28 rodinám)
- setkávání svépomocných skupinek (setkání se účastnilo 46 účastníků)
- rehabilitační asistence v rodinách (REHAST), pomoc rodičům při fyzioterapeutickém cvičení s dítětem, vyškolení rehabilitační asistenti pravidelně docházejí do domácností a cvičí s dítětem dle
individuálních cvičebních plánů (26 asistentů u 23 uživatelů služby)
- počítačové kurzy pro děti a mladé s handicapem – kurzy s individuálními plány dle potřeb
a možností dětí s handicapem – základní ovládání PC, práce s internetem, komunikačními nástroji
za využití speciálních klávesnic, spínačů, myší, dotykového monitoru, komunikátorů a speciálních
počítačových programů (5 běhů kurzu absolvovalo 20 uživatelů)
- seminář pro maminky pečující o dítě s postižením s názvem „Jak přijímat své hranice a zároveň být
respektována okolím“ (dvě kola absolvovalo 19 maminek)
- nabídka odlehčovací služby – podpora využívání občasné terénní úlevové asistence (ve 34 rodinách bylo poskytnuto 1059 hodin odlehčovací služby)
- poradenství rodinného průvodce – informační servis rodičům, měsíční nabídka využití volného času,
rozšíření poradenství v oblasti integrace dětí s handicapem do škol (81 poradenských konzultací,
21 konzultací v oblasti dostupnosti školství)
- vzniklo asistenční centrum – zázemí pro osobní asistenty, informační servis, vznik kurzu akreditovaného MPSV pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách
- integrační aktivity – podpora komunikačních dovedností, posílení přátelských vztahů a zprostředkování nových vjemů, zkušeností a prožitků (akce navštívilo 20 uživatelů, za podpory 35 dobrovolníků, kteří v rámci programů odsloužili 1584 hodin)
Aktivit se v rámci celého projektu zúčastnilo a projektem bylo podpořeno 238 účastníků

Klub ÁMOS
Klub ÁMOS připravuje projekty pro děti z ostravských i mimoostravských škol, pro skupiny se specif ickými potřebami, handicapované děti a mládež a pro celé rodiny. Z velké části to jsou interaktivní výstavy, které jsou vystavěny na Komenského principu „škola hrou“. Cílem výstav není zahrnout
návštěvníka množstvím informací, ale pomocí různých interaktivních činností jej zážitkovou formou
s tématem dané výstavy blíže seznámit a motivovat k zájmu o něj. A tak se stává, že pedagogové
své žáky na výstavách „nepoznávají“ – nezlobí a nenudí se, ale jsou zaujati plněním úkolů a netradičními činnostmi.
Pravidelnými odběrateli interaktivních výstav v rámci projektu Muzeum na kolečkách jsou regionální
muzea, která oceňují profesionální zpracování výstav a práci našich výtvarníků, kteří „na míru“ daným prostorám výstavu nainstalují.
V roce 2008 navštívilo projekty Klubu ÁMOS 10 500 návštěvníků, v dalších městech ČR v rámci
projektu Muzeum na kolečkách pak dalších 27 000 návštěvníků.

Dny velikonočních řemesel
Dlouholetý projekt ukazuje dětem z ostravských i mimoostravských škol tradiční řemesla a řemeslné
techniky. Děti si jednotlivá řemesla pod vedením řemeslníků vyzkoušejí a hotové výrobky si odnášejí
domů. Tentokrát vytvářely 2 kraslice, jarní látkovou panenku, linorytovou taštičku, velikonoční závěs
z břízy a přírodního materiálu. Projekt navštěvují také děti handicapované a pěstounské rodiny. Mladí lidé z diagnostického ústavu v Ostravě pravidelně spolupracují na přípravě dílčích komponentů
k řemeslům.
3 230 návštěvníků

Rekordy a kuriozity ze světa zvířat - savci
Interaktivní výstava přibližuje svět savců. Zaměřuje se také na jejich ochranu a bourání pověr a mýtů.
Na návštěvníky čeká řada informací, napodobování činností savců, poznávací úkoly (stopy, srst, zvukové nahrávky) a práce s katalogem. Nezastupitelnou úlohu na výstavě má výklad lektora, který je
pak po celou dobu návštěvníkům k dispozici a na závěr vyhodnocuje správnost splněných úkolů.
680 návštěvníků

Oči nevidomých - uši neslyšících
Na interaktivní výstavě si návštěvníci zkouší, zda se na své smysly mohou spolehnout. Nahlédnou
také do světa nevidomých a neslyšících - vyzkouší si speciální stolní hry, seznámí se s Braillovým písmem, dozví se řadu informací apod. Pracovníci Tyf lo Centra předvádějí praktické ukázky s vodícím
psem, učí návštěvníky převádět nevidomého přes cestu, představují mnoho pomůcek pro každodenní život.
1 270 návštěvníků
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Dny řemesel speciál
Tradiční projekt, který přibližuje tradiční řemesla dětem se zdravotním postižením ve stacionáři
v Ostravě – Porubě.
280 návštěvníků

Dobrodružství na hradě - hlavolamy
V kulisách hradních rozvalin čekají na děti i dospělé obří hlavolamy, drátěné hlavolamy, skládačky,
hry a hádanky. Hravou formou si tak návštěvníci procvičují logické myšlení, bystrost, paměť, kombinační schopnosti i smysl pro fair play.
1 140 návštěvníků

Pojďte si hrát s pány malíři V. Kandinským, J. Miróem, P. Mondrianem
Projekt originálním způsobem seznamuje mladší školní a předškolní děti s moderním výtvarným
uměním formou jim nejbližší – hrou. Prohlubuje u nich rozvoj fantazie, představivost a motivuje
k zájmu o výtvarnému umění.
610 dětí

Dny vánočních řemesel
Na oblíbeném projektu si děti tentokrát zdobily baňku, vyráběly svíčku z včelího vosku, vánoční kouli z příze, papírový vánoční lampion a květináč zdobený chvojím, šiškami a sušenými rostlinami.
3 170 návštěvníků

Muzeum na kolečkách
V rámci tohoto projektu jsou interaktivní výstavy realizovány také v dalších městech a obcích ČR.
Místa to jsou rozličná: regionální muzea, knihovny, školy, domy kultury, kostely, náměstí apod.
V roce 2008 byly instalovány interaktivní výstavy v těchto městech a obcích: Trutnov, Havířov, Bohumín, Zábřeh na Moravě, Valašské Klobouky, Luhačovice, Vizovice, Olomouc, Strážnice, Hostýn,
Frýdek – Místek, Opava, Zlaté Hory, Vítkov, Písek, Vysoké Mýto, Šumperk, Dvůr Králové, Ostrov,
Velehrad, Hluk, Štěpánkovice, Sedliště.
37 výstav vidělo přes 27 000 návštěvníků

Společný víkendový pobyt
Projekt, který se uskutečnil ve spolupráci s Armádou Spásy Ostrava. Umožnil klientkám azylových
domů a uživatelkám projektu AS Prevence bezdomovectví spolu se svými dětmi strávit víkend
se vzdělávacím, tvořivým a odpočinkovým programem na chatě v horském prostředí.
Na víkendových pobytech bylo 63 osob
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Programy pro rodiče

V letošním roce jsme navázali na naše zkušenosti s programy, určenými pro ženy na rodičovské dovolené, které jsme v minulých letech nabízeli pod záštitou Evropského sociálního fondu.
Pod názvem Rodičovství neznamená sociální vyloučení nabízíme samostatný vzdělávací kurz pro rodiče na rodičovské dovolené. Je veden myšlenkou, že mateřství a otcovství je příležitostí k osobnímu
růstu.
V rámci šesti dopoledních setkání měl rodič možnost poznat např. tato témata:
rodinné kompetence a jejich využití v praxi, rodina jako systém, sebepoznání, možnosti uplatnění
na rodičovské dovolené, můj osobní potenciál a komunikace.
Součásti kurzu bylo i hlídání a program pro děti.
Během kalendářního roku proběhly čtyři větší informační kampaně a čtyři kurzy.
Tři kurzy byly v rozsahu 24 hodin a posledním čtvrtým jsme reagovali na potřeby účastnic. Ten
byl navazující a byly přednášeny hlouběji komunikační dovednosti i hranice úcty a respektu. Byl
o jeden blok delší a závěrem byly účastnicím nabídnuty osobní konzultace s jednotlivými lektory.
Rodičovství neznamená sociální vyloučení v číslech
Proběhly 4 kurzy celkem 63 žen.
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Programy pro seniory

Práce se seniory v naší diecézi je vedena ve dvou hlavních liniích. Je to hnutí La vie montante. Jeho
hlavním posláním je upevňovat u lidí seniorského věku vědomí, že patří do společnosti i do církve,
že zde mají své místo a uplatnění. Animátoři hnutí se dvakrát ročně scházejí s koordinátorkou, dostanou texty pro svá společenství, která ve farnostech vedou, mají zde možnost sdílení a načerpání
nových zkušeností.
Další nabídkou pro seniory jsou setkání zaměřená na práci s Biblí, přednášky, tvořivou činnost, víkendy, duchovní obnovy. Tato nabídka se stále rozšiřuje a hledají se nové možnosti. Cílem je především
to, aby se lidé zralého věku necítili sami, aby se aktivně zapojili do společnosti i do církve, vzájemně
se obohacovali a mohli své zkušenosti předávat dále.
Programy pro seniory v číslech
Uskutečnilo se 37 akcí, kterých se zúčastnilo 1 015 lidí středního a seniorského věku.
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OSTATNÍ AKTIVITY
Ples CPR
Prvního února se uskutečnil již pátý ročník společenského plesu ve Staré Bělé. Ples je poděkováním pro
spolupracovníky, naše spřízněné f irmy, sponzory a přátele. Předtančení připravili klienti integračního
klubu Brána se svými asistenty. Plesu se zúčastnilo 150 lidí.

Dny lidí dobré vůle - Velehrad 2008
V roce 2008 byl jako jeden ze tří projektů vybrán k podpoře na Dnech lidí dobré vůle projekt VÝZVA. Na Stojanově gymnáziu se projekt VÝZVA prezentoval výstavou o své činnosti, tamtéž se konala
vernisáž autorské výstavy Klubu ÁMOS „ Benedikt XVI. – Dělník na vinici páně.“ Na dětské scéně
zatančili klienti Klubu Brána se svými kamarády a asistenty hip - hop. V rámci dětského programu
si děti mohly vyzkoušet hlavolamy na interaktivní výstavě Dobrodružství na hradě.
Na Koncertu lidí dobré vůle byl představen divákům projekt VÝZVA, na jehož podporu mohli lidé posílat dárcovskou SMS.

Světlo dětem s handicapem
V listopadu roku 2008 proběhla již podruhé benef iční akce našeho sdružení Světlo dětem s handicapem. Akce spočívala v prodeji úsporných žárovek v Obchodním centru Galerie Tesco v Ostravě
Třebovicích. Žárovky nám k prodeji věnovala f irma Philips Consumer Luminaires Czech Republic s.r.o.
Úsporné žárovky prodávají vždy uživatelé našich služeb, společně s dobrovolníky. Žárovky si návštěvníci
akce kupovali a vybraná částka podpořila aktivity centra. Návštěvníci benef iční akce si také mohli zkusit
zahrát s uživateli našich služeb hru Boccia.Výtěžek této akce zdvojnásobila Nadace Divoké husy.

Den dobrovolníků

5. 12. 2008 proběhl den dobrovolníků, do kterého se zapojilo 10 zaměstnanců společnosti Arcelor
Mittal Ostrava, kteří pomáhali při rekonstrukci prostorů střediska v Ostravě – Zábřehu.

Kongres ICCFR
CPR o.s. se zúčastnilo a lektorsky zapojilo do kongresu Mezinárodní komise pro manželství a rodinu
(ICCFR) v Helsinkách.

Seminář v Bologni
V květnu 2008 navštívili italskou Bolognu na pozvání asociace EPTA pracovníci VÝZVY Milan a Lenka
Svojanovští. Během čtyř dnů navštívili řadu služeb pro občany s handicapem, vedli zde mnoho diskusí
a nasbírali nové zkušenosti a pohledy.

Kontakty s médii

Diecézní časopis Okno
Ostravský informační měsíčník Program
31.1. 2008 Pozvánka na ples Centra pro rodinu a sociální péči o.s. - Vysílání Rádia Evropa 2
17.2. 2008 Kde peníze pomáhají - Pořad České televize o VÝZVĚ
17.4. 2008 Rozhovor v Rádiu Proglas o Klubu ÁMOS - Rozhlasový pořad
6.5. 2008 Katolický týdeník – čtyřstránkový přebal - Informace o činnosti CPR
4.7. 2008 Koncert lidí dobré vůle na Velehradě (v jeho rámci představení CPR) - Koncert a přímý 		
									
přenos ČT2 a ČRo
15.11.2008 Zpravodajský šot ze setkání aktivity Za lano - ČT 24
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008
Výnosy celkem

15 607 172

Z toho:
Dary
Členské příspěvky
Provozní dotace
Zúčtování fondů:
Příjmy z vlastní činnosti
Ostatní výnosy:
Úroky z BÚ

1 861 609
8 000
10 027 381
510 000
3 164 896
28 500
6 785

Náklady celkem
Z toho:
Materiál
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Úroky z úvěru
Ostatní náklady
Odpisy

15 615 967
správní režie nákl.na projekty
22 964
1 138 042
0
399 311
0
138 576
0
84 284
20 912
2 762 460
29 526
10 652 282
22 217
0
3 984
0
0
115 653
28 607
109 586
87 563
0

Hospodářský výsledek
Pokladní zůstatek k 31.12.2008
Zůstatek běžného účtu k 31.12.2008
Závazky k 31.12.2008
Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2008

celkem
1 161 006
399 311
138 576
84 284
2 783 372
10 681 808
22 217
3 984
115 653
138 193
87 563

-8 795
202 478
61 586
549 776
285 562

Obdržené f inanční dary
Biskupství ostravsko-opavské
Arcibiskupství olomoucké
Diecézní charita ostravsko-opavská
Hudeczek Service s.r.o.
Biodegradace s.r.o.
Cornex a.s.
ZAM servis s.r.o.
MTA Ostrava,s.r.o.
Kaiser Data s.r.o.
K2 Atmitec s.r.o.
30

315 000
277 000
100 000
30 000
10 000
30 000
20 000
20 000
10 000
40 000

Geoengineering s.r.o.
Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Drobné dary fyzických osob
Veřejná sbírka

10 000
45 000
513 986
72 725

Příjmy z vlastní činnosti
Sociální služby osobní asistence
Realizace interaktivních výstav
Přednášková a poradenská činnost, pobytové akce
Reklama

1 471 518
841 175
833 954
18 250

Poskytnuté granty v roce 2008
Poskytovatel
Nadace Kultura-Děti-Sport
Nadační fond Maitrea
Nadace OKD
Nadace OKD
Nadace OKD
NROS
Nad.fond Českého rozhlasu
Poskytnuté dotace v roce 2008:
Poskytovatel
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Město Zábřeh
Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz
Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz
MPSV
MPSV
MPSV
MPSV
MPSV
MPSV
Úřady práce

podpořený projekt
rekonstrukce a vybavení prostor
rekonstrukce a vybavení prostor
rekonstrukce a vybavení prostor
výstava Dřevo,dřívko,dřevíčko
Poradna pro ženy a dívky
Oasa
Oasa
podpořený projekt
Oasa
Respit
Brána
Rodinný průvodce
Dobrovolníci
Manželská setkání
Dny řemesel
Meziresortní konference
Klub Ámos
Společný víkendový pobyt
Integrační pobyty
Výstava Smysly
Interaktivní výstavy
Výstava Smysly
Společný víkendový pobyt
Oasa
Brána
Respit
Rodinný průvodce
Komplexní příprava na manželství
Manželská setkání
Oasa

100 000
70 000
210 000
112 000
100 000
350 000
150 000

1 540 000
570 000
200 000
350 000
180 000
300 000
250 000
60 000
50 000
80 000
120 000
85 000
25 200
30 000
18 000
2 000 000
250 000
150 000
240 000
1 384 800
574 860
65 145

AUDIT

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem obětavým lidem a f irmám, které podporují naší činnost f inančně, věcnými dary
anebo dobrovolnickou prací. Těší nás, že společně s Vámi můžeme otevřít svá srdce rodinám.

Činnost Centra pro rodinu a sociální péči o.s. v roce 2008 podpořili:
ArcelorMittal Ostrava a.s.
ARP GROUP s.r.o.
Biodegradace s.r.o.
Biskupství ostravsko-opavské
Briggs&Stratton (Czech), Power Products, s.r.o.
Cornex a.s.
Dámský klub Ostrava
Diagnostický ústav pro mládež, odlouč. pracoviště Zákrejsova
Diecézní charita ostravsko-opavská
Factory velkoplošný tisk s.r.o.
Fórum dárců, občanské sdružení
Geoengineering s.r.o.
GMP MIX,a.s.
ha-vel family s.r.o
ha-vel internet s.r.o.
HUDECZEK SERVICE, s.r.o.
Hypermarket TESCO, Ostrava-Třebovice
IKOR (Institut komunitního rozvoje)
INTENA
K2 atmitec s.r.o.
Kaiser Data s.r.o.
Karel Ježek Q – ELEKTRIK
Klaunské divadlo MIMO
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Město Zábřeh
Moravskoslezský kraj
MTA Ostrava, s.r.o.
Nadace Divoké husy
Nadace Naše dítě
Nadace kultura – děti - sport
Nadace OKD
Nadace Patrik dětem
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Občanské sdružení Nová šance

ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s.
Owsianka Martin – OMIZ
PHILIPS Consumer Luminaires Czech Republic s.r.o.
RAPPA s.r.o.
Statutární město Ostrava
Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace – obor knihař
Střední škola odborná a speciální, Klimkovice
Technické služby, a. s. Slezská Ostrava
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
TV NOE
Úřady práce
Ústřední hřbitov Slezská Ostrava
Zámečnictví Ciminga Václav
ZAM-SERVIS s.r.o.
Ing.Renáta Prunnerová, Kudela Martin, Punčochář Jaromír, Kudela Vít, Reichel František, Milan Fuis, Mgr. Svoboda Jan, Ing. Fridrich Miroslav, Ing. Urbášek Karel, Mgr.
Petr Ptáčnik, PharmDr. Záveský Richard, Ing. Leo Chřibek, Pavel Kuchař, Mecislav Hudeczek, Matula Marek,
MUDr. Švébiš Martin, Bárta Petr, Ostárek Břetislav, Valík
Petr, MUDr.Mgr. Nentwich Ivo, Ph.D.
Manželé: Řehořkovi, Čadanovi, Davidovi, Hodečkovi,
Kunčarovi, Kolouchovi, Mikovi, Hurníkovi, Třetinovi
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. spolupracuje s:
Armáda spásy ČR– Prevence bezdomovectví
Dětský rehabilitační stacionář MNO, Ostrava – Poruba
Makyča INTERIÉRY
Občanské sdružení LORM – společnost pro hluchoslepé, Poradenské centrum Ostrava
OC Galerie Ostrava-Třebovice - Tesco
Petarda production a.s.
Restaurace Eucalyptus
Tyf loCentrum Ostrava, o.p.s.
ZEMAN ART s.r.o.

