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Jan Zajíček – předseda

SLOVO ÚVODEM…
1) Honzo, představ svou osobu.
Jmenuji se Jan Zajíček, je mi 48 let a v manželství žiji 28 let. S manželkou Ivkou máme čtyři děti dvou generací.
Nejstarší Honzík má 27 a nejmladší Vojtíšek 11 let. Zároveň jsme již prarodiči dvou vnoučat.
2) Jak dlouho a proč pracuješ v občanském sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči?
V Centru pracuji od jeho založení. Důvod, proč jsem do Centra šel, byl ten, že jsme spolu s manželkou a přáteli
chtěli nabídnout rodinám prostor, ve kterém by se mohli sdílet, vzdělávat, kde bychom mohli společně odpočívat, povzbuzovat se a zároveň spolu prožívat věci, které jsou pro nás těžké. V té době neexistovalo mnoho
literatury na téma rodina, takže jsme si pomáhali spíše ústním podáním, radou a pomocí. Takovým větším zlomem bylo, že jsme v roce 1991 absolvovali Manželská setkání. Byl to silný moment a zvrat v našem vlastním
životě a i v životě našich přátel, kteří po naší referenci na Manželská setkání jeli také. To nastartovalo ještě užší
spolupráci, cílenější akce směrem k rodinám, které vyústily v roce 1995 v pořádání vlastního kurzu Manželských
setkání ve Frenštátě pod Radhoštěm. Motiv, kterým vlastně všechno začalo.
3) Jaká je Tvá role v CPR?
V současné době jsem předsedou organizace a zároveň realizuji projekt Manželská setkání.
4) Takže jsi ten nejpovolanější pro představení organizace.
Vždy říkám, že filozofií Centra pro rodinu je: uchopit a doprovázet člověka v celém jeho vztahovém životě.
Už od raného dětství mu pomoci zorientovat se v hodnotovém systému, v začínajících vztazích, a když vstoupí
do manželství, zodpovědět mu první otázky a pomoci mu projít různými situacemi v manželství vzniklými z nedorozumění a ze špatných vzorů komunikace. Chceme provázet člověka od dítěte přes dospělost až po seniorský
věk. To je má nejobecnější vize „co“ a „proč“ je Centrum.
5) Jak jsi pracovně prožíval rok 2009?
Pro mě samotného byl rok 2009 docela náročný, ale zároveň velice nadějný. Byl to rok, ve kterém vznikala nová struktura Centra – nový model jeho řízení a vedení. Po patnácti letech působení jsme hodnotili, co
už je překonané a co ne. Za to jsem velice vděčný a efekt hodnocení již teď vnímám sám na sobě. Myslím si,
že i kolegové si zrekapitulovali své poslání, postavení, svůj pohled. Mohli říci, jak vidí Centrum oni a jak by je

chtěli vidět. Své představy mohli zapracovat do rozvojového projektu a myslím si, že tato intenzivní práce, která
v roce 2009 proběhla, odstartovala novou etapu Centra, jak pro osoby, tak pro celou organizaci.
Také došlo ke dvěma zásadním stěhováním, což bylo na jednu stranu velmi náročné a na druhou stranu osvobozující, nové, inspirativní. Takže tento rok vnímám jako zlomový rok pro existenci Centra.
6) Ze kterých věcí, které se udály v roce 2009, máš největší radost?
Mám velkou radost z toho, že se nám podařilo do Centra získat evropské prostředky nejen na projekt Anima
CZ region3, ale i na vybavení a na obnovu vozového parku. Získali jsme z evropských peněz novou dodávku
na převoz osob s handicapem a posunuli starší dodávku do jiného projektu.
7) Jaké máš plány pro rok 2010?
Rok 2010 vnímám jako rok dlouhodobého rozhledu. Mým úkolem je přemýšlet, kam by mělo Centrum v budoucnu
směřovat, aby neprožívalo místní, existenční a jiné problémy. Takže jednám, hledám Boží vůli, povídám si s kolegy
a vnímám jejich reflexe na moje „vizionářské“ otázky.

POSLÁNÍ
Posláním Centra pro rodinu a sociální péči o.s. je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě
křesťanských hodnot.
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Stanislav Dostál – Komplexní příprava na manželství
Jsi jeden ze služebně nejstarších pracovníků CPR, samozřejmě mladý duchem.
Co se v Centru pro rodinu za ta léta změnilo?
Změnilo se toho hodně. Když jsme začínali, tak jsme byli dva a teď v CPR pracuje kolem 60 lidí. Přibyla
spousta nových pracovníků, nabízíme mnoho nových programů. Zapojili jsme se do činnosti celostátních či dokonce mezinárodních organizací. Došlo také k větší profesionalizaci, již to nejsou v dobrém
slova smyslu hurá akce, a i když už třeba prvotní nadšení není tak velké, vše vyvažuje velký kolektiv,
který táhne.

AKTIVITY SDRUŽENÍ V ROCE 2009
Komplexní program přípravy na manželství
Soubor několika aktivit různého typu, jejichž společným cílem je nabídnout podporu, vzdělání a možnost rozvoje
osobnosti lidem, kteří se chtějí lépe připravit na život v manželství a rodině. Dílčí aktivity jsou připraveny tak,
aby mezi nimi našli vhodný program všichni zájemci, nezávisle na věku či fázi jimi prožívaného vztahu. Volně
na sebe navazují, takže mohou být absolvovány jednotlivě nebo v libovolné kombinaci. Program, který v roce
2009 završil pátý rok své existence, se skládá z následujících modulů:
1) Škola osobního života – přednášky a semináře pro žáky a studenty základních a středních škol, během nichž
se střídá přednášková část se skupinovou prací. Celkový rozsah: 2-4 vyučovací hodiny, podle volby školy.
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.
V roce 2009: 88 přednášek – 1 489 žáků a studentů
2) Vyjmenovaná slova – cykly volně navazujících přednášek se vztahovou problematikou nebo s tématy zaměřenými na rozvoj osobnosti. Ve zdravé rodině probíhá formace mladého člověka poznáním přirozených zákonitostí. Pro ty, kdo ještě vlastní rodinu nemají, se přednášky stávají součástí odpovědné přípravy. Mají být inspirací
nebo světlem, poskytnout námět k přemýšlení o zákonitostech vztahů. Významnou měrou se přednášky dotýkají
otázek lidské sexuality. Společnost veřejně a hodně o tělesné lásce mluví. Informace jsou často jednostranné, jen
biologické, příliš technické. Cítíme potřebu vracet slovu láska hlubší a komplexnější význam. Zaměřujeme se na objasnění podstaty lásky, na souvislost lásky, manželství a sexuality ve shodě s lidskou přirozeností. Poznatky by nakonec měly vést ke zralému uplatnění, ke většímu porozumění, odpovědné lásce a tím k založení funkční rodiny.

Program lze nabídnout nejrůznějším skupinám zájemců z řad mládeže.
V roce 2009: 35 přednášek – 844 posluchači
3) Škola partnerství – uzavřený cyklus pěti na sebe navazujících víkendů pro mládež od 16 let, během nichž
se střídají přednášky odborníků s osobními svědectvími zkušených manželských párů, skupinovou prací, diskusí
v páru, zážitkovými a poznávacími aktivitami. Připravena je i možnost osobních konzultací s přítomnými odborníky či duchovní servis. Nabízíme také zkrácenou variantu, tzv. večerní kurz, který se omezuje na ukázkové
přednášky.
V roce 2009: 3 kurzy (dva z nich s přesahem do předchozího, resp. následujícího roku) – celkem 94 účastníci
Dále: 3 přednášky „večerního kurzu“ – celkem 78 účastníků
4) Bezprostřední příprava na manželství – podíl na přípravě žadatelů o církevní svatbu. Přednášky a semináře, případně přednáškové cykly zaměřené na vztahová témata, doplňují přípravu realizovanou na úrovni duchovní o praktické zkušenosti manželského života. Příprava se uskutečňuje na žádost zástupců církví, individuálně
i skupinově.
V roce 2009: 14 seminářů pro celkem 196 účastníků
5) Manželská abeceda – program pro manžele cca do 5 let po svatbě, který má přispět k obroušení hran
při vzájemném sžívání se. Celodenní setkání jsou vyplněná trochou teorie, zkušenostmi manželů, společnou
prací, diskusí v párech i možností konzultací s odborníky.
V roce 2009: 1 celodenní setkání – 48 účastníků
6) Podpůrné aktivity – akce pro manžele či celé rodiny umožňující dodat nový impuls vztahu, který zevšedněl,
stal se stereotypním. Podpůrné aktivity inspirují k nové práci na vztahu.
V roce 2009: 33 akce – 980 účastníků
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Maria Fridrichová – Kurz PPR
Rok 2009 byl pro CPR rokem změn. Jak jsi jej pracovně prožívala?
Byl to rok mimořádného pracovního vypětí, ne že bychom před tím nepracovali, ale tento rok víc než
vždycky. Zároveň jsem se těšila, že bude dynamika, že bude posun, že věci vylepšíme, pokročíme.
Vidím naši originalitu v tom, že jsme osobně přátelé a zároveň pracující tým. Cítila jsem, že děláme,
co je potřeba.

7) Poradenství v oblasti plánování rodičovství
- celoročně otevřená poradna poskytuje konzultace na poli regulace porodnosti. Jsou součástí celkové podpory
budování zdravých partnerských vztahů. Klienti tohoto poradenství byli z řad dospívající mládeže, ve větší míře
mladí dospělí a také osoby již žijící v manželství. Jestliže manželé dovedou spolehlivě určit periodu plodných dnů,
mají odborný podklad pro rozhodování o využití své společné plodnosti. Klíčové je, aby rodičovství bylo odpovědné. Přirozené plánování rodičovství (PPR) podtrhuje právo manželů mít rozhodování výlučně ve své kompetenci.
Protože však PPR chápeme v širších souvislostech, byla poradna také k dispozici pro diskusi a hledání etických
postojů k otázkám z okruhu plodnosti, manželské sexuality a vztahů vůbec. Manželský život zohledňující plodná
a neplodná časová údobí tvoří celistvý životní styl. Jeho pozitivem není jen naprostá zdravotní nezávadnost.
Buduje respekt a vzájemnou úctu jednoho manžela ke druhému i k možnosti dopřát život novému člověku. PPR
není antikoncepce, ale vědomí plodnosti, se kterým manželé nakládají podle své aktuální situace. Celá řada
klientů poradny se učí rozpoznávat plodné dny proto, aby docílili otěhotnění. Pomocí sledování ženského cyklu
lze navíc rozpoznat i některé typy hormonálních poruch a pokračovat cílenou léčbou. Samo sledování je prvním,
jednoduchým a neinvazivním vyšetřením při potížích s otěhotněním.
V roce 2009: celkem 92 konzultace u 54 klientů (z nich 42 noví)

8) Školení v používání přirozené metody plánování rodičovství – skupinová výuka metody
Umožňují nastudování symptotermální metody, lékařských studií, sociologických vazeb a zdravého životního stylu. Koncepce je postavena na interaktivní spolupráci s posluchači, a proto docílí velmi kvalitní zvládnutí metodiky
PPR. Časová dotace je 20 hodin.
V roce 2009: 1 kurz pro 20 účastníků
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Ivana Zajíčková – Manželská setkání, Anima CZ region3, Mediace
Ivo, s Honzou jste vedoucí pár Manželských setkání. Co ti Manželská setkání dala?
Manželská setkání mi dala a dávají stále moc a moc. Je to náš životní styl, který žijeme. Dávají mi
hodně proto, že mě neustále podněcují, povzbuzují a burcují, abych pracovala na svém manželství.
Velice mě inspirují pro množství různých stylů rodin a připodobňují mi církev tím, jak je každý jiný
a něčím originální.
Manželská setkání jsou jednou za rok a vznikala potřeba dále provázet manželské páry a mediace je
jednou z možností, jak tuto potřebu naplnit.

Manželská setkání
Manželská setkání jsou vyhledávaným programem naší organizace na podporu fungující rodiny. Týdenní pobytové setkání vyvolá obnovu a budování manželství i upevnění zdravých vztahů. Považujeme to za zásadní také
proto, že se pak rodina stává přirozeně optimálním prostředím pro formování osobností dětí. Program využívá
přednášek spojujících odbornost s osobním sdílením. Dále práci v malých skupinkách, sociální podporu skupiny
souběžně s odbornými texty vlastních skript. Na letní setkání navazují dva víkendy během roku, jarní a podzimní
„obnova“. Volně pak navazují různorodé další aktivity, které rozšiřují počet podpořených rodin.
Manželská setkání v číslech:
Letní kurz 67 párů, 101 dítě, 66 pečovatelů a 7 organizačních pracovníků; jarní obnova 50 párů, 7 dětí, 5 pečovatelů; podzimní obnova 59 párů, 12 dětí, 5 pečovatelů.
Školicí programy pro lektory byly v průběhu roku čtyři.
Zúčastnilo se 89 spolupracovníků.

Mediace
Druhým rokem jsme nabízeli díky vyškoleným pracovníkům jako alternativní možnost řešení problémů mediaci.
Mediace rozšířila nabídku pro zájemce, kteří nejsou schopni dojít k řešení individuálně problémové situace vlastními silami. V organizaci prošly potřebným vzděláváním čtyři páry mediátorů. Předpokládali jsme, že ji nabídneme
55 lidem v rozsahu zhruba 250 hodin. Zájem byl o mnoho větší, než jsme čekali. Tato služba je bezplatná a je
velmi dobře přijímána a kladně hodnocena. Nová služba se setkala s velkou potřebností.
Mediace v číslech:
Od ledna 2009 poskytnuta 75 klientům (převážně párům) v rozsahu 555 hodin.

10/11

Vladislava Šnajdrová – Poradna pro ženy a dívky
Vlaďko, jsi vedoucí Poradny pro ženy a dívky. Proč pracuješ v CPR?
V Poradně pro ženy a dívky pracuji proto, že mě tato práce velice baví a zajímá. Téma ženy, jejího
ženství, sebepřijetí je mi velice blízké a ráda bych po této stránce ženám pomáhala, aby hlouběji nalezly samy sebe. Myslím si, že je hodně důležité, aby žena věděla, kým je. Aby byla především matkou
a svoje ženství přijala a uměla ho předávat dál. Od poznání kým je, komu patří a kam směřuje odvisí
její životní spokojenost a spokojenost jejích dětí. Práce pro rodiny je hodně důležitá a pro mě je to to
nejdůležitější, čím se člověk v životě může zabývat, co může dát.

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 při formování
prorodinných postojů, formování odpovědného užívání plodnosti a 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. Poradnu vede pracovnice s VŠ kvalifikací sociální práce
a psychologie poradenství.
Poradna pro ženy a dívky v číslech:
V roce 2009 poradna obsloužila 71 klienta, z toho 60 nových, uskutečnily se celkem 233 výkony.
Proběhlo 116 osobních individuálních kontaktů (do 30 min.) a 117 velkých konzultací.

Projekt Vybavení střediska Syllabova 19
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt číslo CZ:1.10/2.1.00/04.00287 byl spolufinancován z účelové dotace v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.
Cílem projektu bylo materiálně vybavit zázemí sociálních služeb BRÁNA a Poradna pro ženy a dívky. Tyto prostory rovněž využíváme pro osobní konzultace a mediace. Vytvoření zázemí umožní kvalitní poskytování sociálních
služeb v nově vybavených prostorách i mimo ně.
Projekt byl realizován těmito dílčími aktivitami:
- vybavení kanceláře a keramické dílny pro Integrační klub BRÁNA;
- vybavení kanceláře a čekárny pro Poradnu pro ženy a dívky;
- vybavení kanceláře pro osobní konzultace a mediace;
- zajištění proškolení 2 zaměstnanců v mediaci;
- vybavení společných prostor sloužících všem aktivitám – klubovna/přednášková místnost, kuchyňka včetně
zařízení společné chodby;
- pořízení specifického vozidla pro převoz dětí a mladých lidí se zdravotním postižením, uživatelů služeb Integračního klubu BRÁNA;
- zajištění povinné publicity.
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Rostislav Macošek – Projekt VÝZVA
Rosťo, ty jsi v roce 2009 převzal vedení Projektu VÝZVA.
Z čeho máš největší radost a co přeješ svým spolupracovníkům?
Největší radost mám z toho, že jsem mohl zůstat v týmu lidí, které jsem dobře znal, a že práce, kterou
dělám, má smysl. Chci, aby lidé, kteří přímo poskytují sociální služby, byli v pohodě, aby měli pocit spokojenosti, vyváženosti, aby věděli, co mají dělat a jak to mají dělat. Aby vnímali to, že si práce, kterou
dělají, hodně cením, ale ještě více si cením každého z nich. Ve chvíli, kdy se lidé cítí dobře, poskytují
sociální službu jinak, s tím, že je tam navíc bonus dobrých vztahů nezbytně nutný pro tuto práci.

Projekt Výzva
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 let (u některých služeb do 35 let) se zdravotním a s těžkým
zdravotním postižením a celé jejich rodiny.
Konkrétní pomoc je v Projektu VÝZVA realizována prostřednictvím čtyř sociálních služeb:
RODINNÝ PRŮVODCE, OASA, RESPIT, BRÁNA .
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 služby RODINNÝ PRŮVODCE:
- poskytovat poradenství v oblasti sociální, školství, práva, zdravotnictví, fyzioterapie, kompenzačních, rehabili
tačních 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
Služba RODINNÝ PRŮVODCE v číslech:
V roce 2009 jsme poskytli 150 uživatelům 914 intervencí a 113 kontaktů. Půjčovnu pomůcek využilo 29 rodin, bylo
jim poskytnuto 42 intervence a 44 kontakty. Pravidelných setkávání svépomocných skupinek se zúčastnily 23 maminky. Do celostátní aktivity rodičů dětí s postižením ZA LANO se prostřednictvím naší služby zapojilo 76 rodičů.
Služba OASA
OASA poskytuje osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let s těžkým zdravotním postižením a pomáhá 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
Služba OASA v číslech:
V roce 2009 poskytl 31 osobní asistent 31 447 hodin osobní asistence 31 uživateli služby.
Služba RESPIT
RESPIT poskytuje terénní odlehčovací službu osobám, které pečují o dítě nebo mladého člověka od 1 roku
do 35 let se zdravotním postižením, tím podporuje odpočinek a seberealizaci pečujících a běžný způsob života
osob se zdravotním postižením.
Cíle služby RESPIT:
- 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
Služba RESPIT v číslech:
V roce 2009 poskytlo 66 asistentů 48 uživatelům služby 2 924 hodiny odlehčovací služby.
Služba BRÁNA
Integrační klub BRÁNA usiluje o integraci dětí a mladých lidí se zdravotním postižením od 7 do 35 let věku mezi
vrstevníky, do společnosti.
Cíle služby BRÁNA:
- 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
Služba BRÁNA v číslech:
V roce 2009 byly pořádány 72 akce integračního klubu, kterých se zúčastnil 41 uživatel spolu s 28 kamarády.
Těchto akcí se zúčastnili 92 dobrovolníci a odpracovali na nich 5 286 dobrovolnických hodin

14/15

Milan Svojanovský – Projekt VÝZVA
Jsi se svojí ženou Lenkou zakladatel Projektu VÝZVA. V polovině roku 2009 jsi předal vedení
projektu a přijal pozici výkonného místopředsedy. Co to pro tebe osobně znamená?
Po dlouhých letech ve vedení VÝZVY to byla velká změna, ale za ty roky se ve VÝZVĚ vytvořil tak schopný tým spolupracovníků, že jsem jim to mohl s důvěrou předat a začít novou etapu svojí práce. Tato nová
etapa pro mě jednak znamená možnost pomoci celému Centru a jednak možnost užší spolupráce s Honzou. Je to o tom zaměřit svoji pozornost na jiné aktivity Centra než dosud. Je to pro mě radost v tom, že
se můžu podílet na celé šíři aktivit Centra, které všechny vnímám jako velice potřebné a užitečné.

Projekt INTEGRACE
snížení sociální izolace rodin pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením
Projekt INTEGRACE byl aktivně realizován od 1. května 2006 do 30. dubna 2007. Jednalo se o projekt spolufinancovaný z programu SROP (společný regionální operační program) v rámci grantového schématu Síť sociální
integrace 2005 prostředky Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj 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,
- 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 skupinku)
- poradenství RODINNÉHO PRŮVODCE
- integrační aktivity a tréninky dovedností pro děti a mladé lidi s handicapem

Projekt RODINA & HANDICAP
podpora rodin pečujících o svého člena s těžkým zdravotním postižením
V období od 1. března 2007 do 30. dubna 2008 byl realizován Projekt RODINA&HANDICAP, který byl spolufinancován z programu SROP (společný regionální operační program) grantového schématu Síť sociální integrace 2006 z prostředků Evropské unie, Ministerstva 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. Projekt rozšiřoval nabídku služeb Projektu VÝZVA a navazoval
na evropský Projekt INTEGRACE, realizovaný v letech 2006 až 2007.
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 poradenská konzultace, 21 konzultace 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 hodiny)
Projektem bylo podpořeno a aktivit v jeho rámci se zúčastnilo 238 účastníků.
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Radka Owsianková – Klub ÁMOS
Jsi nově vedoucí Klubu ÁMOS, který se pod Tvým vedením přestěhoval do nových prostor
a rozšířil projekty. K tomu potřebuješ výborný tým. Čeho si nejvíce vážíš na svých spolupracovnících v Klubu ÁMOS?
Na spolupracovnících si vážím loajality k organizaci a hlavně týmové spolupráce, táhnutí za jeden provaz v tom smyslu, že pokud je třeba nějaký úkol dotáhnout nebo rozjet projekt, tak napnou všichni síly.
Oceňuji flexibilitu, to, že se lidi navzájem podrží, nepomlouvají se, že ten tým je příjemný. I když jsme
v týmu lidé věřící i nevěřící, můžeme si ve světle o Božích věcech popovídat a podepřít se modlitbou.
Ačkoliv máme svoje chyby a každý svoje nastavení, tak i to, že víme o svých slabostech před Pánem
nám pomáhá jeden druhého unést.

Klub ÁMOS
Již z názvu Klub ÁMOS se dá tak trochu vyčíst, jaké aktivity v něm probíhají. Všechny projekty jsou určeny
pro ty, kteří si chtějí hravě a nenásilně rozšířit všeobecné znalosti, dozvědět se něco ze života lidí s handicapem,
významných osobností, malířů, zvířat nebo naší přírody a přitom nemít pocit školáka sedícího za lavicí.
Autorské interaktivní výstavy vystavěné na Komenského principu „škola hrou“ navštěvují hlavně děti a mládež
z ostravských a mimoostravských škol, skupiny se specifickými potřebami a široká veřejnost. Během uplynulých
let vznikly s řadou pedagogů pěkné vztahy, jejich pochvaly a povzbuzení nás utvrzují v tom, že jdeme správným
směrem. Na výstavách se totiž nenudí opravdu nikdo – své si najdou děti i dospěláci, lidé s handicapem i „neklidní“ sportovci, kutilové i vědátoři.
Výstavy se skládají z textové a interaktivní části. Lektor má u každé výstavy krátký výklad, do kterého se snaží děti
zapojit. Následuje interaktivní část, v jejímž průběhu děti plní úkoly a vyplňují katalog, do něhož zapisují odpovědi
a dávají si razítka za splněné úkoly. Lektor je po celou dobu k dispozici a na závěr s dětmi správně odpovědi vyhodnotí. Zážitkovou formou se také snažíme již řadu let dětem přiblížit tradiční řemesla. Zájem je stále velký, městské
děti moc možností, kde si vyzkoušet různá řemesla nebo techniky a ještě si hotové výrobky odnést domů, nemají. Děti se seznamují se starými řemesly, rozvíjejí svou zručnost, jsou vedeny k samostatnosti a povzbuzovány
k zapojení fantazie. Výrobky, i když někdy nedokonalé, zato zhotovené vlastníma rukama, si pak odnášejí
domů. Pravidelně probíhají Dny velikonočních řemesel, Dny vánočních řemesel a Dny řemesel speciál (pro
handicapované děti), děti si mohly zajímavá řemesla také vyzkoušet na Dnech textilních řemesel nebo na Řemeslech – Od papíru ke knize.

Konec roku 2009 byl pro Klub ÁMOS zátěžovým obdobím. Po letech strávených v budově Telepace jsme
se během příprav velkého projektu stěhovali do nových prostor – pavilonu C na Výstavišti Černá louka. Z nového
2
místa jsme byli nadšeni, ale čekalo nás hodně práce – v krátké době uklidit přes 600 m dlouho nepoužívaných
prostor, vyzdobit je a připravit na Dny vánočních řemesel, na které se těšilo 3 000 dětí. Bylo to náročné, ale
zvládli jsme to.
Také v roce 2009 putovaly interaktivní výstavy v rámci projektu „Muzeum na kolečkách“ po městech českých.
Navázali jsme spolupráci s dalšími regionálními muzei, která se v posledních letech na interaktivní projekty
začala orientovat.
Na přípravě a realizaci projektů jsme spolupracovali s řadou organizací a subjektů, např. s Ostravským muzeem,
Charitou Ostrava, Ostravskou univerzitou, ZOO Ostrava, Střední školou odbornou a speciální v Klimkovicích, Rehabilitačním stacionářem v Ostravě – Porubě, Tyflocentrem Ostrava, o.p.s. a LORM – společností pro hluchoslepé,
Lesy ČR, Diagnostickým ústavem pro mládež v Ostravě – Přívoze, Telepace Ostrava apod. Výbornou spolupráci
jsme navázali se studenty z OU, kteří si zkoušejí na interaktivních výstavách práci lektora a na Dnech řemesel
práci řemeslníka. Nezastupitelnou úlohu v Klubu ÁMOS měli také dobrovolníci, kteří pomáhali při instalacích
i odinstalacích výstav a při různorodých přípravných pracích.
V roce 2009 navštívilo v Ostravě projekty Klubu ÁMOS 10 000 návštěvníků, v jiných městech ČR v rámci projektu
„Muzeum na kolečkách“ pak dalších 23 000 návštěvníků.
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Karel Prais – Klub ÁMOS
Stál jsi u založení Klubu ÁMOS.
Kterou část svojí práce máš nejraději?
Moc mě baví přemýšlet nad novými tématy. Vymýšlet nové projekty, navštěvovat různé výstavy a nechat se inspirovat. Rád navazuji kontakty s novými odběrateli našich výstav. Těším se na tvůrčí proces
u každé výstavy od první myšlenky, přes studium materiálů až po samotnou realizaci. Mám rád úlevu
po velkém stresu, který každý nový projekt přináší. Radost, když se ukáže, že fungují věci, které jsme
vymysleli od stolu, a děti jsou nadšené.

Projekty Klubu ÁMOS v roce 2009
Zdeněk Miler dětem
Interaktivní výstava byla věnovaná tvorbě Z. Milera. Na děti čekaly hry s Krtkem, Cvrčkem, Veselou mašinkou
a dalšími oblíbenými postavičkami, různé skládačky a soutěže. Děti si za splněné úkoly dávaly do katalogu razítka a mohly si také prohlédnout knihy o Krtečkovi v cizojazyčných vydáních. Na závěr se děti podívaly na některý
z oblíbených dílů o Krtkovi.
720 návštěvníků
Dny velikonočních řemesel
Dlouholetý projekt ukazoval dětem z ostravských i mimoostravských škol tradiční řemesla a řemeslné techniky.
Děti si jednotlivá řemesla pod vedením řemeslníků vyzkoušely a hotové výrobky si odnesly domů. Tentokrát
děti vytvářely 2 kraslice (jednu voskovou a jednu zdobenou krajkami), velikonoční závěs z břízy a přírodního
materiálu, košík z pedigu a jarní panenku z lýka. Projekt navštívily také handicapované děti a pěstounské rodiny.
Na přípravě dílčích komponent k řemeslům pravidelně spolupracují mladí lidé z diagnostického ústavu v Ostravě.
Při zahradnickém řemesle pomáhají studenti ze Střední školy odborné a speciální v Klimkovicích.
2 550 návštěvníků
Dřevo, dřívko, dřívečko
Nový interaktivní projekt přiblížil historii a význam dřeva v životě člověka, ukázal stará i dávno zapomenutá
řemesla, poukázal na význam lesa a důležitost dřeva jako obnovitelné suroviny. Kromě zajímavých informací
si děti i dospělí vyzkoušeli svou zručnost při řezání dřeva a práci s hoblíkem, stavbě malého domečku a „výrobě“
kola, poznávali druhy dřev, vyzkoušeli si chůzi v klasických dřevácích a mohli také obdivovat výrobky zručných
loutkařů, betlémářů, výrobců dřevěných hraček a hudebních nástrojů a dalších řemeslníků.
1 500 návštěvníků

Dny řemesel speciál
Projekt, který přibližil tradiční řemesla dětem se zdravotním postižením ve stacionáři v Ostravě – Porubě.
300 návštěvníků
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – Ryby, obojživelníci, plazi
Interaktivní výstava přibližovala svět ryb, obojživelníků a plazů. Zaměřila se také na jejich ochranu a bourání
pověr a mýtů. Na návštěvníky čekala řada informací, napodobování chování zvířat, poznávací úkoly a práce s katalogem. Nezastupitelnou úlohu na výstavě měl výklad lektora, který byl po celou dobu návštěvníkům k dispozici
a na závěr s nimi vyhodnotil správnost splněných úkolů.
1 000 osob
Společné víkendové pobyty
Projekt, který se uskutečnil ve spolupráci s Armádou spásy (AS) Ostrava, umožnil klientkám azylových domů
a uživatelkám projektu AS „Prevence bezdomovectví“ spolu se svými dětmi strávit víkend ve Frýdlantu nad Ostravicí se vzdělávacím, tvořivým a odpočinkovým programem.
2 víkendů se zúčastnily 62 osoby
Pojďte si hrát s panem malířem Josefem Čapkem
Projekt originálním způsobem seznámil mladší školní a předškolní děti s moderním výtvarným uměním formou
jim nejbližší – hrou. Prohloubil u nich rozvoj fantazie, představivosti a motivoval k zájmu o výtvarné umění. Děti
se skrze interaktivní činnosti seznámily s řadou obrazů a také razítka, která si za splněné úkoly do katalogu dávaly, byla reprodukcí obrazů.
480 návštěvníků
Dny vánočních řemesel
Na oblíbeném projektu si děti tentokrát zdobily baňku, pekly vizovické těsto, vyráběly svícen z přírodního materiálu, zkoušely při zhotovování reliéfního betlému práci s knihařským lisem a vytvářely vánoční blahopřání pomocí techniky filigrán. Na řemeslech jsme spolupracovali se Střední školou odbornou a speciální v Klimkovicích
a Střední školou obchodní – obor knihař v Ostravě – Přívozu.
2 900 návštěvníků
Muzeum na kolečkách
V rámci tohoto projektu byly interaktivní výstavy realizovány také v dalších městech a obcích ČR. Místa to byla
například: regionální muzea, knihovny, školy, domy kultury, kostely, náměstí apod. V roce 2009 to byla tato města
a obce: Havířov, Bohumín, Vysoké Mýto, Valašské Meziříčí, Šumperk, Olomouc, Sedliště, Písek, Kozlovice, Opava, Uherské Hradiště, Vratimov, Uherský Brod, Velehrad, Karviná, Vítkov, Trutnov.
přes 23 000 návštěvníků
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Lucia Petrůjová – Projekt ANIMA CZ region3
Kromě vedení evropského projektu ANIMA CZ region3, také fotíš, vytváříš propagační materiály. Jak se Ti daří skloubit všechny tyto aktivity?
Začátek projektu, jako každý jiný, byl náročný, ale můj vztah k fotografii je pořád na prvním místě a tam mě
srdce táhne. Vzala jsem tuto novou pracovní pozici jako výzvu i jako možnost naučit se nové věci.

Programy pro rodiče
Rodičovství neznamená sociální vyloučení
Vzdělávací kurz pro rodiče na rodičovské dovolené. Kurz je veden myšlenkou, že mateřství a otcovství je příležitostí k osobnímu růstu.
V rámci šesti dopoledních setkání má 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, komunikace aj.
Součásti kurzu je hlídání a program pro děti.
V období od ledna do září 2009 proběhly tři informační kampaně a tři kurzy.
Kurz Rodičovství neznamená sociální vyloučení je nabízen v rozsahu 6 lekcí po 4 hodinách.
Pro zájem otců jsme zorganizovali i doprovodný program – setkání otců, který se setkal s velkým úspěchem
a zájmem.
Rodičovství neznamená sociální vyloučení v číslech
Proběhly 3 kurzy – celkem 50 žen, 2 setkání otců – celkem 18 mužů.
Kurz efektivního rodičovství
Tenhle kurz byl zařazen mezi programy poprvé. Rodiče si mohli vyzkoušet, jakým způsobem zvládat klasické
stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově dětí dostávají. Pod vedením lektorek získali během
praktických ukázek z běžného rodinného života tipy a návody, nač je nutné klást při výchově dětí důraz.
Probíraná témata: základy efektivního rodičovství; výchovné styly; rozvíjení vlastní sebedůvěry; pochopení nesprávného chování dětí; povzbuzení nebo chvála; vstřícné naslouchání; já-sdělení; trest a co volit místo něho,
rodinná pravidla. Účastnice obdržely osvědčení a hlídání dětí bylo zajištěno proškolenými pečovateli.
Kurz efektivního rodičovství v číslech
Proběhly 2 kurzy – celkem 22 účastníků.

Projekt ANIMA CZ region3
Od 1. 9. 2009 jsme zahájili projekt:
ANIMA CZ region3 – opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání.
Jde o vzdělávací program podpory žen s malými dětmi na trhu práce, financovaný z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České
republiky. V rámci tohoto projektu jsou našimi partnery Rodinné centrum Blansko, Centrum pro rodinu o.s. Zlín
a brněnské Národní centrum pro rodinu.
Vzdělávací program ANIMA CZ region3 se zaměřuje na specifickou situaci žen i mužů v souvislosti s předcházející, stávající nebo potenciální péčí o dítě, nebo seniora. Cílem projektu je předcházet ohrožení nezaměstnaností
a diskriminací na trhu práce.
Vzdělávací program v Ostravě pro období od 1. 9. do 31. 12. 2009 nabízí tyto kurzy podle specifik cílových skupin
(ke každému z kurzů proběhly informační kampaně) :
Kurz aktivního rodičovství - pro maminky na rodičovské dovolené. Cílem nabízeného kurzu je využít rodičovství k vlastnímu osobnostnímu růstu. Součástí je hlídání a program pro děti. 32 hodiny (8x4hodiny), úspěšně absolvovalo 19 žen
Motivační kurz - pro ženy před nástupem do zaměstnání včetně PC kurzu (realizován firmou ha-vel family s.r.o).
Hlavním cílem kurzu je umět se prezentovat na trhu práce a uspět v získané pracovní pozici. 80 hodin (20x4hodiny:10 lekcí motivační kurz, 10 lekcí PC kurz), úspěšně absolvovalo 18 žen.
Kurz rozvoje kompetencí - nadstavbový modul zaměřený na trénink tzv. měkkých dovedností, označovaných
také jako rodinné kompetence. Kurz se věnuje otázce firemní kultury, adaptačnímu procesu po návratu do zaměstnání, rozboru týmových rolí, psychohygieně a znalosti legislativního prostředí. 24 hodin (3x 8 hodiny),
úspěšně absolvovalo 20 žen.
Vzdělávání je doplněno nabídkou poradenství – mediace. Cílem aktivity jsou pracovně – právní konzultace
a nabídka pomoci pro řešení individuálních otázek souvisejících se vstupem na trh práce - harmonizovat soukromý a profesní život.
Mediaci využilo 11 klientů/ek v rozsahu 33 hodin.
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Marie Göttlicherová – Programy pro seniory
Projekty pro seniory pod tvým vedením jsou poměrně mladé.
Z čeho máš při jejich realizaci největší radost?
Radost mám z toho, že se všechny projekty pěkně rozběhly, že přicházejí stále noví lidé, kteří mají
o programy zájem. Radost mám i z toho, že sami řeknou, co by chtěli, co by je zajímalo. Těší mě,
že se někteří z nich scházejí i mimo programy a vytvářejí nová přátelství. Z toho mám asi největší
radost.

Programy pro seniory
Práce se seniory v naší organizaci je vedena ve dvou hlavních liniích. Jednak různorodé aktivizační programy,
jednak hnutí La vie montante.
Systematicky se po celý rok konala tématicky zaměřená setkání seniorů. Naplňovaly je přednášky, vzdělávání,
například setkání s etnografkou s diskusí o adventních zvycích a obyčejích, duchovní témata nebo rukodělné aktivity, výroby velikonočních a adventních dekorací. Během roku proběhly také celodenní akce, opakovaně oblíbený
„Den s Biblí“, den pro celou rodinu, den na Salaši, celodenní duchovní obnovy, jednou i celý víkend s programem.
Periodicky se konala aktivizační setkání, zájemci měli možnost je použít jako pravidelnou společenskou událost
i setkání s vrstevníky a přáteli.
Jedinečným seriálem se staly vycházky. Byly připraveny v místech s malebnou přírodou, spojovaly turistiku
s návštěvou kulturního cíle. Souvisely s tématem „rok svatého Pavla“, a proto se na vycházkách putovalo po místech, kde jsou kostely zasvěceny sv. Petru a Pavlu. Senioři se svou animátorkou navštívili Albrechtice u Českého
Těšína, Lichnov u Nového Jičína, Vražné u Oder a Hradec nad Moravicí. Na všech těchto místech kromě kostelů
navštívili také místní pamětihodnosti, např. zámek v Hradci nad Moravicí, Muzeum J.G. Mendela ve Vražném
nebo Muzeum vystěhovalectví v Lichnově.
Na podzim roku 2009 byla zahájena velká víceletá akce, Akademie třetího věku. Během podzimu ji tvořily tři
přednáškové dny a nadále budou pokračovat v měsíčním intervalu. Akademie se setkala s velkým zájmem a přinesla ohlas, na setkání přišlo průměrně 80 zájemců. Senioři velmi oceňovali osvěžení intelektuální roviny života.
Také se projevili jako studnice moudrosti, leckdy s obrovským rozhledem, vstupy do diskuse, bohatstvím životní
zkušenosti.
Velmi specifická jsou setkání s trénováním paměti, což je oblíbená a žádaná aktivita, vedená vyškolenými lektorkami.

Aktivity pro seniory v číslech:
V roce 2009 se uskutečnila celkem 71 akce pro seniory s účastí 2075 lidí
- 9 celodenních akcí a duchovních obnov: 439 osob,
- 1 víkend pro seniory a lidi středního věku: účast 10 osob,
- 7 vycházek: 179 účastníků,
- 3 setkání Akademie pro třetí věk: 238 lidí,
- trénování paměti: 14 akcí s celkovou účastí 451 účastník
- měsíční pravidelná setkávání seniorských skupinek: 758 účastníků.
Hnutí La vie montante
Hlavním posláním tohoto hnutí je upevňovat u lidí seniorského věku vědomí, že patří do společnosti, případně
i do církve, že zde mají své místo a uplatnění. Senioři tvoří skupiny v místech svého bydliště, kde o ně pečuje
jejich animátor. Pracují s předem sestavenými texty. Animátoři hnutí se dvakrát ročně scházejí s koordinátorkou,
mají možnost vlastního následného vzdělávání, sdílení a načerpání nových zkušeností.
Další nabídkou pro seniory jsou setkání zaměřená na přednášky. Cílem je především to, aby se lidé zralého věku
necítili sami, aby se aktivně zapojili do společnosti, popřípadě podle zájmu i do církve, vzájemně se obohacovali
a mohli své zkušenosti předávat dále.
Programy hnutí La vie montante v číslech:
- Měsíční setkávání skupinek 7 akcí s účastí celkem 135 lidí
- Setkání vedoucích animátorů 2 setkání s celkovou účastí 78 lidí
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Jana Praisová - vedoucí PR a fundraisingu
Pracovala jsi mnoho let se svým mužem v Klubu ÁMOS. Co pro Tebe bylo největší změnou,
když jsi přijala pozici vedoucí PR? Co bylo nejtěžší? Co Tě na tom nejvíce baví?
Největší změnou pro mě je, že jsem v kanceláři sama a již se mě „netýká“ ten úžasný pulsující svět
ÁMOSE. Nejtěžší je, že se nemohu ihned obrátit pro radu na svého muže, který nadále pracuje v Klubu
ÁMOS. Nejvíce mě baví aktivity týkající se propagace Centra a jejich organizování.

Ostatní aktivity
Ples CPR
16. 1. 2009 se uskutečnil již tradiční ples ve Staré Bělé, tentokrát v mexickém duchu. Ples je poděkováním za celoroční
práci spolupracovníkům, za podporu spřízněným firmám, sponzorům a přátelům. Plesu se zúčastnilo 205 lidí.
Obálka pro dobrou věc
Propagace činnosti organizace a možnosti zaslat dárcovskou SMS na podporu CPR o.s. v rámci programu Obálka
pro dobrou věc nabízeného neziskovým organizacím firmou OPTYS, spol. s.r.o. Propagace organizace se tak dostala k mnoha firmám v celé ČR.
Cyril, Metoděj a Hus na Slezskoostravském hradě
Již potřetí bylo 4. 7. 2009 CPR partnerem slavnosti k uctění památky věrozvěstů Cyrila, Metoděje a Mistra Jana Husa
na Slezskoostravském hradě, která se konala pod záštitou primátora statutárního města Ostrava Ing. P. Kajnara..
Hornické slavnosti OKD
Organizace představila svou činnost 5. září na Hornických slavnostech OKD v centru Karviné. Nadace OKD nám
v rámci „nadačního městečka“ nabídla možnost prezentace.
Žehnání nově vzniklých prostor
Dne 15. 9. 2009 se uskutečnilo žehnání nově vzniklých prostor Centra po rodinu a sociální péči o.s. na Syllabově ulici
v Ostravě-Zábřehu. Prostory žehnal Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko – opavský.
„Drhání pro CPR“
14. 10. a 21.11. 2009 se na Syllabově 19 uskutečnila akce „Drhání pro CPR“, které se zúčastnili pracovníci organizace, dobrovolníci a také svépomocné skupinky maminek. Drhaly se náramky, opasky a přívěsky, které se prodávaly
na různých benefičních projektech.
„Světlo dětem s handicapem“
Již potřetí proběhla netradiční benefiční akce, Světlo dětem s handicapem, která spočívala v prodeji úsporných žárovek
věnovaných k prodeji firmou Philips Consumer Luminaires Czech Republic s.r.o. Akce probíhala v sobotu 21. 11. 2009
v Obchodním centru Galerie Tesco v Ostravě Třebovicích,.
Úsporné žárovky prodávali uživatelé služeb CPR, děti a mladí lidé se zdravotním postižením spolu s dobrovolníky
po celé obchodní galerii. Návštěvníci si mohli zkusit zahrát s uživateli služeb hru Boccia, nechat si vytvořit zvířátko
z nafukovacích balonků nebo vyluštit některý z připravených hlavolamů. Benefiční akci moderoval Roman Pastorek.
Částka, která byla vybrána, pomohla připravit a zrealizovat integrační pobyty pro děti a mladé dospělé s handicapem.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří byl uspořádán 24. 11. 2009 v nově zrekonstruovaných prostorách v Ostravě-Zábřehu na Syllabově 19, v jehož průběhu byly návštěvníkům představeny další projekty CPR, nově zrekonstruované prostory pro
poradenskou činnost a mediaci, integrační klub BRÁNA a projekt ANIMA CZ region3.
Den dobrovolnictví ArcelorMittal
4. 12. 2009 přišlo pomoci s malováním nových prostor Klubu ÁMOS 10 zaměstnanců společnosti ArcelorMittal Ostrava
v rámci Dne dobrovolnictví.
Vánoční prodej
V rámci Vánočních trhů na Masarykově náměstí prodávali na podporu CPR zaměstnanci drhané a jiné výrobky.
„Rodina v 3. tisícročí“
Předseda sdružení Jan Zajíček se v říjnu zúčastnil 2. mezinárodní konference „Rodina v 3. tisícročí“ v Bratislavě. Cílem
této konference bylo obrátit pozornost na význam rodiny pro zdravý vývoj člověka, společnosti a církve ve smyslu apoštolského Listu rodinám papeže Jana II.
Jan Zajíček se zde setkal s mnoha zajímavými lidmi, se kterými měl možnost o daném tématu diskutovat.
V rámci programu představoval činnost CPR a tato prezentace se setkala s velkým ohlasem zúčastněných
a jejich zájmem o další spolupráci.
Za Asociaci center pro rodinu se Jan Zajíček a Marie Oujezdská zúčastnili 6. - 10. 12. 2009 v Bruselu zasedání Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE).

Na zasedání se předseda Papežské rady pro rodinu kardinál Antonelli zamýšlel nad úkoly rodin ve společnosti.
Konference Manželská setkání - Kroměříž
V roce 2009 se Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. zúčastnilo příprav a realizace slavnosti „20 let Manželských
setkání v Čechách“, která se konala v Kroměříži. Této konference se zúčastnil zakladatelský pár z Finska Kari a Tertu
Törmä a další významné osobnosti úzce spojené s historií a působením Manželských setkání. Součástí setkání byl duchovní, kulturní a společenský program. CPR také koordinovalo vznik čtyřstrany v Katolickém týdeníku o Manželských
setkáních.
Svépomocná skupina maminek funguje již třetím rokem a vznikla na základě kurzu KARO, který probíhal
v Ostravě-Zábřehu. V současné době do svépomocné skupinky dochází 7 maminek i s dětmi, 2 „hlídací babičky“
a 1 dobrovolnice. Náplní setkání jsou rukodělné aktivity, které si dělají maminky z toho, co samy umí, různé přednášky zaměřené např. na zdravovědu, výchovu dětí a popovídání si se sdílením. Maminky se schází co 14 dní
a již proběhl první víkend i s partnery.
V roce 2009 se začali scházet tatínci s dětmi, z nichž se někteří zúčastnili „Semináře o volnočasových aktivitách
pro rodiče s dětmi ve věku 6-10 let na příkladě programu YMCA Adventure Guides“. Do měsíce se tatínci s dětmi sešli
a dnes již tento program plně funguje. Aktivity, ke kterým se scházejí jednou za čtrnáct dní ve středisku Syllabova,
si připravují tátové sami. K jejich klubu samozřejmě patří klubové šátky a diáře.
Dny lidí dobré vůle – Velehrad 2009
Již několik let se CPR prezentuje a spolupracuje na Dnech lidí dobré vůle, které v roce 2009 probíhaly 3. a 4. 7. Hlavním
bodem prezentace bylo slavnostní zahájení výstavy Atributy svatých, kterou návštěvníci mohli shlédnout na Stojanově
gymnáziu do konce měsíce července. Na dětském programu si děti a hraví dospělí mohli vyzkoušet hlavolamy na interaktivní výstavě Dobrodružství na hradě.
Evropské hlavní město kultury 2015
CPR se zapojilo do kandidatury města Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015. Tým pracovníků CPR zpracoval projekty, které byly nabídnuty do přihlášky. Do druhého kola postoupily tyto projekty: Pouštění lodiček, Taneční
pro Ostravu, Festival hlavolamů.

KONTAKTY S NOVINÁŘI
Informace o projektech byly zveřejňovány v těchto médiích a tiskovinách.
Diecézní časopis OKNO
Ostravský informační měsíčník Program, Centrum, Radniční listy
TV NOE, ČT Ostrava
Radio Proglas, Český rozhlas Ostrava, Rádio Čas, Rádio Orion
Denní tisk, Katolický týdeník, Porubský měsíčník Prio, Moravskoslezský deník, Deník Právo a další periodika.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009
Výnosy celkem										
16 862 937
			
Z toho: 		
Dary 											
2 336 727
Členské příspěvky										
8 000
Provozní dotace										
10 855 948
Příjmy z vlastní činnosti									
3 162 867
Ostatní výnosy										
317 614
Úroky z BÚ											
1 781
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku								
180 000
			
Náklady celkem										
17 498 001
			
Z toho: 			
správní režie
nákl. na projekty
celkem
Materiál				
228 588		
1 555 810
1 784 398
Energie				
28 008		
387 521		
415 529
Opravy a udržování
150 435		
450 577		
601 012
Cestovné				
0		
127 580		
127 580
Služby				
99 358		
2 507 597
2 606 955
Mzdové náklady			
44 910		
10 980 292
11 025 202
Ostatní daně a poplatky		
173 499		
6 611
180 110
Ostatní pokuty a penále			
490			
0		
490
Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku
264 000
0
264 000
Ostatní náklady					
82 368
114 468
196 836
Odpisy
				
295 889			
0		
295 889
			
Hospodářský výsledek									
-635 064
						
Pokladní zůstatek k 31.12. 2009			
						 348 850		
Zůstatek běžného účtu k 31.12. 2009								
546 519		
Závazky k 31.12. 2009										
215 106
Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku k 31.12. 2009				
2 793 584
Obdržené finanční dary:
Arcibiskupství olomoucké										
2 591
Arming spol. s r.o.										
12 000
Auto Heller s.r.o.											
20 000
Biskupství ostravsko-opavské									
120 000
Febe Trade s.r.o.										
33 000
GMP Mix a.s.											
10 000
Hudeczek Service s.r.o.										
10 000
Kofin Metal s.r.o.											
19 600
ODS – Dopravní stavby										
20 000
Thermes s.r.o.											
1 000
Veřejná sbírka											 118 151
ZAM servis s.r.o.											
15 000
ZŠ Ukrajinská											
4 500
Dary fyzických osob										
844 192
Příjmy z vlastní činnosti:		
						
Sociální služby osobní asistence								
1 420 254
Realizace interaktivních výstav									 685 160
Přednášková a poradenská činnost, pobytové akce							
948 035

Reklama											

109 418

Poskytnuté granty v roce 2009:								
Poskytovatel				
podpořený projekt				
Nadace Patrik dětem			
Mezirezortní konference - pracujeme společně		
5 000
Nadace Patrik dětem			
Semináře (nebylo realizováno, převádí se do roku 2010)
3 000
Nadace Patrik dětem			
Pobyty a vzdělávání 					
25 000
Nadace OKD				
Vzdělávání zaměstnanců				
55 000
Nadace OKD				
Poradna pro ženy a dívky				
100 000
Nadace OKD				
OASA							
200 000
Nadace OKD
Zpřístupnění možnosti IT komunikace dětem
				
a mladým lidem s postižením a pomoci jim
				
v integraci speciálnimi kompenzačními pomůckami
100 000
F-nadace				
Škola partnerství					
11 500
NROS - Pomozte dětem			
VÝZVA - služba OASA 					
350 000
Nadace Divoké husy			
Úprava spec. přepravního prostředku			
43 740
Nadační fond Českého rozhlasu		
VÝZVA - služba OASA - soustředěná 				
					
osobní asistence u dětí s těžkým
					
zdravotním postižením 		
		
150 000
						
Poskytnuté dotace v roce 2009: 			
Poskytovatel				
podpořený projekt		
Statutární město Ostrava			
OASA - soustředěná osobní asistence		
1 578 000
Statutární město Ostrava			
RESPIT - odlehčovací služba				
498 000
Statutární město Ostrava			
BRÁNA - integrační klub				
444 000
Statutární město Ostrava			
RODINNÝ PRŮVODCE - odborné sociální poradenství
300 000
Statutární město Ostrava			
Práce s dobrovolníky v Centru pro rodinu		
180 000
Statutární město Ostrava			
Akce pro rodiče s dětmi a samotné
					
rodiče - Manželská setkání				
250 000
Statutární město Ostrava			
Dny řemesel pro zdravé a zdravotně handicapované
300 000
Statutární město Ostrava			
Meziresortní konference - pracujeme společně		
40 000
Statutární město Ostrava			
Klub ÁMOS						
100 000
Statutární město Ostrava			
Společný víkendový pobyt				
80 000
Statutární město Ostrava			
Integrační víkendové pobyty a prázdninový pobyt		
120 000
Statutární město Ostrava			
Dřevo, dřívko, dřívečko					
70 000
Statutární město Ostrava			
Muzeum na kolečkách					
50 000
Město Zábřeh				
Dobrodružství na hradě - Hlavolamy			
13 000
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Klub ÁMOS						
20 000
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Společné víkendové pobyty				
21 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí
OASA - soustředěná osobní asistence		
2 500 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí
BRÁNA - integrační klub				
250 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí
RESPIT - odlehčovací služba				
150 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí
RODINNÝ PRŮVODCE - odborné sociální poradenství
240 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Komplexní program přípravy na manželství
1 938 720
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Manželská setkání					
804 804
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropský sociální fond Anima CZ region3		
554 905
Moravskoslezský kraj			
Podpora rozvoje odlehčovací služby RESPIT		
136 500
Moravskoslezský kraj			
Pořízení osobního automobilu
					
pro zkvalitnění terénních sociálních služeb		
170 000
Moravskoslezský kraj			
Supervize - cesta k větší kvalitě				
50 000
Moravskoslezský kraj			
Vzdělávání vyplývající z individuálních
					
potřeb zaměstnanců					
50 000
Regionální operační program		
Vybavení střediska Syllabova 19		
1 629 947
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme ochotným lidem a firmám, kteří nám věnovali svůj čas, energii a zapálené srdce. Děkujeme za podporu finanční, za věcné dary a dobrovolnickou práci, bez kterých bychom nemohli vytvářet projekty, podporující
rodinu a mezilidské vztahy.
Činnost Centra pro rodinu a sociální péči o.s. v roce 2009 podpořili:
Kateřina Hurníková		
Arcibiskupství olomoucké			
Pavel Kuchař			
Arming spol. s r.o.
Pavel Rajmic			
Auto Heller s.r.o.			
Phdr. Pavel Ramík			
Biskupství ostravsko-opavské
		
Mgr. Petr Ptáčník			
ČEZ ICT Services, a.s.
Ing. Spasov Krasimir			
Febe Trade s.r.o.
Radek Himer			
Fórum dárců/Czech Donors Forum
Richard Janča
GMP Mix, a.s.
PharmDr. Richard Záveský			
ha-vel family s.r.o.
Roman Dvořáček			
ha-vel internet s.r.o.
Vladislav Žolty			
Hudeczek Service a.s.
Manželé: Hodečkovi, Wormovi, Kolouchovi, KunčaroHypermarket TESCO, Ostrava-Třebovice			
vi, Třetinovi
IKOR (Institut komunitního rozvoje)		
		
KAUFLAND ČR v.o.s.
Klaunské divadlo MIMO
S Centrem pro rodinu a sociální péči o.s. v roce
Kofin Metal s.r.o.
2009 spolupracovali:
ODS - Dopravní stavby
OPTYS, spol. s r.o.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Owsianka Martin - OMIZ			
Armáda spásy ČR – Prevence bezdomovectví
Philips Consumer Luminaires Czech Republic s.r.o.
Bednářství Josef Fryzelka
Rappa s.r.o.
Diagnostický ústav pro mládež, odloučené pracoviště
System Servis s.r.o. Opava
Zákrejsova
Thermes s.r.o.
Divadlo loutek Ostrava
Technické Služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.
Dětský rehabilitační stacionář MNO, Ostrava – Poruba
TV NOE
Dobrovolnické centrum S.T.O.P. Ostrava
Zam-Servis s.r.o.			
Chráněná dílna Charity sv. Alexandra
ZŚ Ukrajinská
Knihtisk s.r.o.
		
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Dana Zdebská			
Makyča INTERIÉRY
Ing. Dáša Praisová 			
OC GALERIE Ostrava-Třebovice
Jan Skaloš			
Ostravské muzeum
Ing. Jiří Mika			
PETARDA PRODUCTION a.s.
Josef Kaszper								
Restaurace Eucalyptus
Libor Doležal		
ZEMAN ART s.r.o.
Ing. Lukáš Čadan			
Jiří Cvešper
Marek Matula		
Jiří Mařík
Marie Schindlerová		
Zdeněk Bukáček
Martin Holinka			
Michal Semín			
Ing. Miroslav Fridrich			
Monika Horsáková			
MUDr. Milan Řehořek			

AUDIT

