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VÝROČNÍ ZPRÁVA

SLOVO
ÚVODEM
Vážení přátelé,
v roce 2014 jsme oslavili 20. výročí vyhlášení Roku rodiny,
který iniciovala OSN v roce 1994 s úmyslem vyzdvihnout význam rodiny a ukázat ji jako důležitou jednotku společnosti. Poukázat na zásadní hodnotu rodiny pro naši společnost
jsme se snažili také my prostřednictvím aktivit, terénních akcí i kampaní našeho Centra. K tomuto účelu vznikly mimo jiné
také dvě menší fotografické výstavy a jedna velká interaktivní
výstava Obrazy rodičovství, které do dnešních dnů putují po
republice. Samotné Centrum prožilo poměrně náročný rok.
Klub ÁMOS se potýkal celý rok s těžkými finančními problémy i velkými personálními změnami a bylo nutné se vážně zamyslet nad jeho budoucností.
Ve Středisku VÝZVA zaznamenala služba OASA historicky nejvyšší počet klientů. Bylo to důsledkem čtyřletého trendu, kdy byl rozvoj této služby ze strany města výrazně podporován a my jsme dosáhli stropu svých kapacitních možností.
Trochu jiná situace byla u služeb RESPIT a BRÁNA, kde jak
podpora, tak i obsazenost služeb byly srovnatelné nebo mírně nižší než v předchozím roce. V sociální službě BRÁNA došlo ke kompletní obměně personálu. Ačkoliv to přineslo změnu provozu a zacílení, já osobně si myslím, že klienti žádným
způsobem neutrpěli. Naopak BRÁNU se podařilo zase dostat
do dynamiky a obliby. Velmi mě těší, když v odpoledních hodinách každou chvíli potkávám mladé nadšené lidi, ať už se
zdravotním postižením nebo bez něj, kteří se účastní těchto aktivit. Integrační proces v těchto skupinách je opravdu založen na přátelských vztazích. Mám z toho velkou radost.
Rovněž v další sociální službě – RODINNÉM PRŮVODCI –
došlo k výměně na postu koordinátorky. Paní vedoucí odešla
na mateřskou dovolenou a spolu s ní se radujeme z jejího miminka, které už je na světě. Paní vedoucí byla inspirací i pro
další zaměstnankyni, takže i Rodinný průvodce se nám během krátké doby kompletně obmění, ale máme z toho radost
– jako Centrum pro rodinu vítáme každý nový život.

Ve Středisku RODINA jsme se soustředili na kampaň na
podporu funkcí rodiny, pokračovali jsme v terénních kurzech
efektivního rodičovství, v kurzu rodinných a rodičovských
kompetencí a dalších tradičních aktivitách. Zároveň jsme pokračovali v budování nové struktury pod vedením nového vedoucího střediska.
Když zhodnotím práci Centra jako celku, řekl bych, že to byl
rok náročný, ale smysluplný. Chci moc poděkovat všem zaměstnancům, dobrovolníkům, externím lektorům, zkrátka
všem, kteří se podíleli na naší činnosti, na nesení důležitosti pojmu rodina a jejích funkcí pro společnost, ale i pro každého jedince. Také chci poděkovat všem těm, kteří na naše akce
chodí, protože bez nich by naše práce neměla smysl.

Jan Zajíček
předseda
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ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
|| Název:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

|| Adresa: Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava
|| Telefon: 596 116 522, linka 232
|| E-mail:

cpr@prorodiny.cz

Sídlo vedení organizace najdete na:
|| Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
|| Adresa: Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Zábřeh
|| Telefon: 552 301 417
zapsaný spolek

|| IČO:

48804517

|| DIČ:

CZ48804517

Předseda:
|| Jan Zajíček

Místopředseda:

www.prorodiny.cz

|| Statut:

Členská struktura:

|| Ing. Bc. Milan Svojanovský, DiS.

Členové výkonné rady:
|| Jan Zuchnický, DiS.
|| MUDr. Maria Fridrichová
|| Rostislav Macošek
|| Radka Owsianková
|| Ing. Ondřej Adamec
|| Jan Makyča

|| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
28. října 3348/65, Ostrava 702 00
|| Číslo účtu: 1660723399/0800
|| Registrace: od 1. 1. 2014 Spolkový rejstřík
Krajského soudu v Ostravě L 2401

|| Jana Praisová			

Předseda revizní komise:
|| Bc. Jolana Goluchová

Členové:
|| Kateřina Makyčová
|| Ing. Petra Uhrová
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za podporu a přízeň v roce 2014.
Bez vás bychom nemohli naše aktivity realizovat.

Činnost Centra pro rodinu a sociální
péči z. s. v roce 2014 podpořili:
Individuální dárci:
Adamec Ondřej, Souček Antonín, Barteček Antonín,
Bartoňová Božena, Bátorová Květuše, Blahut Marek, Celnar
Zdeněk, Czyž Josef, Čichoňová Danuše, Číp Petr, Daňa Petr,
Dvorský David, Elbel Vít, Fojtík Pavel, Fridrich Miroslav st.,
Fridrich Miroslav ml., Fridrichová Maria, Fuis Miroslav,
Hackenbergerová Jana, Hánová Kateřina, Himer Radek, Klos
Jiří, Hejátko Pavel, Hodečková Marie, Holman Kamil, Houdek
Lukáš, Hrubeš Stanislav, Hurníková Kateřina, Juchelková
Romana, Kaluža Alfréd, Kareš Vítězslav, Klos Tomáš, Klouda
Jan, Kolková Božena, Kolouch Petr, Kořenková Michaela,
Kubíček Zdeněk, Kunčar Patrik, Kurdziel Tomáš, Lang
Richard, Lazarová Věra, Macošek Rostislav, Martínková
Bohumila, Martynek Radek, Matula Marek, Matýsková Hana,
Mika Jiří, Mochová Marie, Moravec Pavel, Muczka Petr,
Murin Daniel, Mužný Martin, Mytyzek Milan, Pacl Radomír,
Patejdlová Dagmar, Pavlík Marcel, Petrůjová Lucia, Podolová
Alžběta, Policer Štěpán, Praisová Dáša, Praisová Jana,
Ptáčník Petr, Pustějovská Jarmila, Roller Martin, Rosolová
Marie, Rylko Stanislav, Řehořek Milan MUDr., Siblíková
Milada, Sikora Marián, Skotnica Karel, Skřička Stanislav,
Slížová Dagmar, Straka Pavel, Stromská Anna, studenti VOŠ
sociální, Svojanovský Milan, Swiech Lumír, Šmýra Václav,
Šimíček Zdeněk, Šopík Petr, Šotkovský Radim, Švébiš Martin,
Tomis Martin, Trávníčková Lenka, Třetina Jiří, Uhlíř Václav,
Uhnák Peter, Urbášek Karel, Vančura Vladimír, Veselka
Martin, Veselka Rudolf, Zajíček Jan, Zajíček Václav, Zeman
Čestmír.

Firemní dárci
ArcelorMittal Ostrava a.s., Biskupství ostravsko-opavské,
Česká pošta, s.p., Landek Park – Hornické muzeum, Fórum
Dárců, Febe Trade s.r.o., FRX 2007 s.r.o., Hadr a Kyblík s.r.o.,
Nadace Charty 77, Nadace rozvoje zdraví, Obec Hať, Obec
Horní Suchá, Obec Hrabová, Obec Sedliště, RK Nej, s.r.o.,
Screen servis s.r.o., STAPRO, s.r.o., Studio LG Design s.r.o.,
WI-ASS ČR s.r.o.

Spolupracující organizace
Asociace center pro rodinu, Národní centrum pro rodinu,
Nová šance, z.s., Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Landek park – Hornické muzeum, ZOO Ostrava, příspěvková organizace, ArcelorMittal Ostrava a.s., Colours
Production, spol. s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Knihtisk
s.r.o., MORAVIA LES s.r.o., Technické služby Ostrava-Slezská
Ostrava, Česká společnost ornitologická, OC LASO Ostrava,
Jezdecké potřeby T. Škuta, Stáj Pegas-Martin Graf
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STŘEDISKO RODINA
1 │ Program přípravy
na manželství
Škola osobního života
Dlouhodobý program školské primární prevence pro osmé
a deváté třídy, který je v zásadě výchovou ke vztahům a ke
zdravé integraci sexuality. Naši lektoři se během svých přednášek snaží podpořit formování sebepřijetí, hodnot a postojů
mladých lidí tak, aby ti v budoucnu mohli navázat odpovědný
vztah. V březnu 2014 byl program certifikován Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy jako program primární prevence s ověřenou kvalitou. V listopadu jsme vydali aktualizovanou verzi publikace „Na cestě k dospělosti aneb Na co
se nejčastěji ptáte“, jejíž hlavní autorkou je Doc. MUDr. Jana
Hamanová, CSc. Knížečku žákům rozdáváme, aby se mohli
k horkým tématům dospívání později vrátit.
V roce 2014: celkem 26 škol, 64 tříd, 1 418 žáků.

Škola partnerství
V říjnu 2014 se po dvouleté pauze způsobené menším zájmem mladých lidí o tuto aktivitu znovu rozběhl kurz Školy
partnerství. Pro 36 přihlášených mužů a žen byl připraven bohatý program rozdělený do pěti víkendových setkání, v jehož
průběhu jsme nabídli přednášky odborníků, ale i sdílení několika manželských párů, prostor pro diskuzi v párech i v menších skupinkách, zážitkové aktivity i doplňkový volnočasový
program. Během kurzu se tak účastníci podrobně seznámili
s více než desítkou tematických okruhů z oblasti vzájemných
vztahů (např. vzájemná komunikace a řešení konfliktů, vývoj vztahu, co si přinášíme z původní rodiny, budování důvěry
ve vztahu, co ohrožuje manželství, atd.), vyzkoušeli si některé své schopnosti (např. schopnost vhodným způsobem sdělit partnerovi to, co mě zraňuje), ale také měli možnost vytvořit
nová přátelství s lidmi v podobné životní situaci.
V roce 2014 se uskutečnila první dvě víkendová setkání tohoto kurzu. Účastnilo se ho 36 osob.
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Bezprostřední příprava na manželství
Naši lektoři byli požádáni o zapojení se do procesu bezprostřední přípravy na manželství, kterou pořádá pro zájemce
o církevní sňatek římskokatolická církev. Přednášky, workshopy, ale někdy také individuální setkání byly připravovány podle požadavků duchovních a dotýkaly se různých otázek z oblasti vztahů mezi mužem a ženou.
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 6 takovýchto setkání, jichž
se dohromady zúčastnilo 62 osob.

Vyjmenovaná slova o lásce a manželství
Cyklus přednášek, diskuzí a workshopů reagujících na požadavky veřejnosti. Témata si volili účastníci, ale vždy jsme
objasňovali předpoklady fungujícího manželství, zákonitostí vztahů, osobnostní zralosti, sexuality, případně etické otázky úcty k životu.
V roce 2014: 31 akcí, 115 hodin, 385 posluchačů.

2 │ Podpora fungování
rodiny
Aktivity dlouhodobé:
Škola rodičovských a rodinných
kompetencí
Již 20 let nabízíme tento kurz zaměřený na zlepšování vztahových, komunikačních a osobnostních kvalit účastníků. Jde
o celoroční projekt, jehož stěžejním článkem je osmidenní
prázdninový program (v roce 2014 se uskutečnil ve Velkých
Karlovicích) složený z přednášek a na ně navazující práce ve
skupinách a doplněný podle potřeby osobními rozhovory, konzultacemi a mediací. Na tomto pobytu získané znalosti a dovednosti mohou být dále prohloubeny účastí na dvou víkendových setkáních s podobnou programovou strukturou (tzv. podzimní a jarní obnova), v případě potřeby lze využít také dalších služeb Centra pro rodinu, např. mediace, psychologické
poradny, rodinné konzultace. Vedoucí kurzu a moderátoři pracovních skupin (tzv. vedoucí páry skupin) jsou na svou službu
celoročně připravováni formou pravidelných vzdělávacích setkání.

Celkové počty účastníků za rok 2014:
letní kurz 311 osob; jarní obnova 91 osob; podzimní obnova
125 osob; pracovní setkání vedoucích párů skupin – 4 schůzky, celkem 78 účastí; schůzka vedení projektu Škola rodičovských a rodinných kompetencí – 5 setkání, celkem 43 účastí;
školení nových VPS (vedoucí pár skupinky) – 1 víkendové setkání: 7 nových párů.

Manželská setkání seniorů
Jsou setkáními manželských párů, které již nejsou převážně v aktivní fázi rodičovství. Jejich osobní potřeby a zdravotní
stav se proměňují a ony chtějí i tuto etapu svého života prožít
ve vzájemné blízkosti, lásce, úctě a respektu. Učí se, že čas
věnovaný péči o sebe není sobectví, plánování času nás může chránit před stresem a v neposlední řadě setkání s lidmi,
kteří jsou na tom stejně, je inspirací i povzbuzením.
Manželská setkání seniorů proběhla na Hostýně
1 kurz – 38 osob.

Manželské večery
Osm setkání pro manželské páry zahajovaných v příjemné atmosféře večeře při svíčkách, po níž vždy následovala pracovní část uvedená videopřednáškou a pokračující diskuzí
nad tématem v párech. Přednášky byly zaměřeny na upevnění vztahu, sebereflexi, komunikaci, odpuštění, manželskou intimitu, vztahy s rodiči a širší rodinou. V párové diskuzi účastníci téma dále rozvíjeli podle otázek připravených v doprovodných skriptech.
V roce 2014 jsme uspořádali 4 kurzy (v Ostravě, Píšti,
Rychalticích a Mikulovicích) celkem pro 36 párů. Kromě toho
se uskutečnila dvě propagační setkání s ukázkou tohoto kurzu (Jeseník a Slavkov u Opavy), jichž se zúčastnilo 24 manželských párů.

Aktivity jednorázové:
Obnovy
Obnovy pro muže, ženy, či manželské páry nabízejí účastníkům prostor pro jednodenní nebo i vícedenní zamyšlení nad
svým životem, a to jak v oblasti vztahů, tak v oblasti duchovního růstu. K tomu jim slouží jak odborné přednášky nebo
svědectví pozvaných hostů, tak diskuze v párech či menších
skupinkách, ale i možnost tichého zamyšlení nad prožívanými problémy.

V roce 2014 se uskutečnilo celkem 5 jednodenních obnov a tři
vícedenní (dvě víkendové, jedna pětidenní) celkem pro 355
účastníků.

Seminář o komunikaci
Zájemcům jsme nabídli také pokračování vzdělávacího semináře zaměřeného na komunikaci, jehož úvodní část proběhla
v roce 2013. Seminář je veden zkušeným manželským párem
(psycholožka a mediátor) formou workshopů a práce v menších skupinách a je určen manželským párům, které chtějí
svůj vztah rozvíjet, aby se v něm cítily dobře.
Uskutečnil se v Opavě a zúčastnilo se ho 20 párů.

Programy pro seniory
Člověk v seniorském věku zpravidla potřebuje hodnotnou náplň života, nejen odpočinek, ale i zachování živých kontaktů se současností, včetně využití komunikačních prostředků
moderní doby. Seniorům nabízíme společná setkání, ve kterých najdou programy aktivizační, vzdělávací, duchovní, duchovně vzdělávací i programy vícegenerační. Pátým rokem
probíhají na biskupství přednášky v rámci Akademie pro třetí
věk, dále pravidelné Kluby aktivních seniorů (KLAS) v Ostravě
a Frýdku.
Každý měsíc realizujeme vzdělávací setkání ve Frýdlantu nad
Ostravicí. V únoru a březnu jsme nabídli seniorům kurz první pomoci a do velikonoc jsme stihli ještě na biskupském gymnáziu uspořádat pro seniory počítačový kurz. „Rodina je bohatá i generacemi, které ji tvoří“, tak znělo motto 7. diecézního setkání seniorů v Ostravě, které se uskutečnilo v květnu.
Program setkání byl zahájen mší svatou v kostele sv. Václava,
kterou celebroval biskup František Václav Lobkowicz. Po bohoslužbě setkání pokračovalo v sále biskupství přednáškami
o vícegeneračních vztazích. Kulturní program pro účastníky
připravily děti ze ZUŠ duchovní hudby Frýdek – Místek. Kam
jsme zamířili o vycházkách? Na krásná místa v našem kraji –
Karviná, Fulnek, Starý Bohumín a Krnov. V adventní a postní
době se uskutečnilo několik duchovních obnov a nechyběl ani
tradiční Den s Biblí. Navštívili a potěšili jsme vícekrát se svými
interaktivními programy seniory v DPS ve Frýdku, Frýdlantu
i Opavě.
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 69 programů a aktivit pro
seniory. Programů se účastnilo celkem 1884 lidí.
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Obrazy rodičovství – fotografická
interaktivní výstava

Prorodinné výstavy
V roce 2014 jsme reagovali na 20. výročí vyhlášení Roku rodiny Organizací spojených národů, které bylo inspirováno
úmyslem vyzdvihnout význam rodiny. CPR k této příležitosti
připravilo tři fotografické výstavy – dvě menší a jednu interaktivní velkoformátovou.

Rodina – fotografická výstava
Výstava představuje pohled tří autorů: Prof. Mgr. Jindřicha
Štreita, Lucie Petrůjové a Oldřicha Kučery.
Fotografové představili svůj vizuální postoj k otázce rodiny
a její hodnoty. Výstava byla instalována ve Frýdku-Místku na
diecézním setkání dětí, v Odrách na diecézním setkání mládeže, v olomouckém dominikánském klášteře.
Celkem 1 850 lidí.

Výstava zachycuje změny, ke kterým dochází v těle a psychice člověka (matky i otce) v souvislosti s jednotlivými fázemi rodičovství, a význam těchto změn pro rodiče či dítě.
Poukazuje na biologické dispozice, které jsou v průběhu rodičovské fáze využívány, a na jejich provázanost s vývojem dítěte. Záměr výstavy je ovlivněn současnou situací ve společnosti, kde klesá vědomí hodnoty mateřství či otcovství pro
osobní růst člověka. Témata výstavy: kojení, pevná vazba
mezi dítětem a matkou/otcem, rozdíly v působení matky a otce na dítě, komunikace dítěte s rodiči, specifika matek postižených dětí, sourozenecké skupiny, stárnutí rodičů. Výstava
měla premiéru ve Stojanově gymnáziu na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle. Následně byla k vidění také v areálu
zámku Kinských na Zelené hoře ve Žďáru n/S v rámci Národní
poutě rodin; v kostele Panny Marie Karmelské ve městě
Karolinka; ve vestibulu ZUŠ Hodonín; v kostele Povýšení sv.
Kříže v Jihlavě; v kostele sv. Josefa v Moravské Ostravě (Don
Bosco).
Výstavu celkem zhlédlo 25 100 lidí.

Volnočasové aktivity
Výtvarná odpoledne
Výtvarné aktivity nabízejí příležitost k oddechu a vyžití se
v kreativitě a také k posílení vztahu matky s dcerou. Účastní
se jich jak maminky samotné, tak maminky s dcerami (někdy
i syny).

Mezinárodní rok rodiny v evropském
kontextu – fotografická výstava

V roce 2014 se uskutečnilo jedno takové setkání pro 21 osob.

Cílem výstavy je ukázat hodnotu rodiny, naplňování funkcí rodiny dříve a dnes, vzájemnou soudržnost, formy práce a trávení volného času.

Tyto tance jsou určeny ženám všeho věku, smyslem je vytváření společenství žen a posílení a rozvinutí jejich ženství.
Biblické židovské tance vypovídají o židovské kultuře, odrážejí se v nich židovské svátky, krajina Izraele a dokonce i hodnoty a životní styl izraelského národa.

Výstava byla nainstalována v chodbě místopředsedů Senátu
Parlamentu ČR v Praze, v Křížové chodbě Karolina, na festivalu Kefasfest v Dolních Kounicích. Výstava potom putovala do dalších měst za spolupráce Center pro rodinu Vsetín,
Ostrava, Holešov, Žďár nad Sázavou, Hodonín, Strážnice,
Vsetín. Celkem 7 480 lidí.
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Biblické židovské tance

Kurzy židovských tanců nabízíme každý rok ve dvou cyklech
– jarním a podzimním, každého z těchto cyklů se v roce 2014
účastnilo 16 žen.

3 │ Komplexní
poradenství
Poradna pro vztahy a rodinu
Pod jednou střechou jsme nabízeli komplexní poradenství–
poskytovali jsme profesionální a odbornou, individuální i rodinnou, poradenskou a psychoterapeutickou pomoc lidem
v nepříznivých situacích v oblasti osobních, partnerských, mezigeneračních či výchovných vztahů. Jednotlivci, páry, manželé, rodiny s dětmi i dospívající mládež se na nás obraceli se
svými problémy, které se jim nedařily zvládat vlastními silami–řešili jsme otázky osobnostní, vztahové, otázky vlastního
sebepřijetí, formování osobnostní zralosti, problémové a náročné situace ve vztazích, v manželství, rodině. Snažili jsme
se naplnit naše poslání a spolupracovat na obnově a rozvoji
fungujících pevných vztahů, manželství a rodin, ve kterých se
mohou klienti cítit dobře a žít plnohodnotný život. Stejně jako
v předcházejících letech jsme zápasili s finančními těžkostmi,
plynoucími z nedostatečné státní podpory ze strany MPSV,
přestože zájem o naše služby každoročně vzrůstá a klientů
stále přibývá. Zrušili jsme registraci sociální služby odborného poradenství u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
a stali jsme se zařízením pro OSPOD.
V roce 2014 Poradnu pro vztahy a rodinu vyhledalo celkově
508 klientů, z toho 312 lidí využilo některou z poradenských
služeb a 158 osob se zúčastnilo mediací a rodinných konzultací, provázeli jsme 12 pěstounských rodin.

Mediace a rodinné konzultace
U této naší služby opět vzrostl počet zájemců. Tři páry mediátorů v tomto roce pomáhaly řešit spory a narušené vztahy 158
klientům.

Pastorálně-terapeutická poradna
Naše externí psychiatrička/terapeutka poskytla konzultace 39
klientům.

Poradenství v oblasti plánování
rodičovství
30 klientů využilo možnosti individuálních konzultací, někteří
formou osobního setkání, jiní formou e-mailové komunikace.

Podpora a doprovázení
pěstounských rodin
Na základě pověření Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje k výkonu sociálně-právní ochrany dětí se můžeme věnovat práci s pěstounskými rodinami. Ve spolupráci se sociálními pracovnicemi ze SPODu se snažíme dětem v pěstounské
péči a jejich rodinám poskytnout pravidelným doprovázením
také jinou, než finanční podporu a pomoc.
Pěstounským rodinám poskytujeme na základě Dohody o výkonu pěstounské péče základní poradenství, pomoc při zajištění krátkodobé a celodenní osobní péče o svěřené děti, zprostředkování psychologické, terapeutické, nebo jiné odborné pomoci a bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti
jak v rámci nabídky naší organizace, tak mimo ni.

V následujících odstavcích se můžeme podívat na jednotlivé složky naší poradny:

V roce 2014 jsme sepsali dohodu s dvanácti pěstounskými rodinami, které mají celkově v péči 15 dětí. Z těchto dvanácti rodin se jedna věnuje také pěstounské péči na přechodnou dobu a v roce 2014 přijala do této formy náhradní rodinné péče
3 děti.

Psychologické poradenství

Poradna pro vztahy a rodinu v Třinci

Tři psychologové, z toho dva externí, poskytli v tomto roce poradenské a psychoterapeutické služby 243 klientům, někdy
se jednalo o jednorázové setkání, častěji o déletrvající práci
v opakovaných konzultacích.

Již třetí rok uplynul od ukončení činnosti Poradny pro ženy a dívky v Třinci. Její pracovnice paní Libuše Pavlíková pokračuje v činnosti v rámci Centra pro rodinu a sociální péči
z. s. a zajišťuje v prostorách Charity Třinec Poradnu pro vztahy a rodinu. Zaměřuje se na poskytování vztahového poradenství, poradenství v oblasti plánování rodičovství, přípravy k porodu a kojení ve spolupráci s porodní asistentkou, atd.
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Dále zajišťuje přednášky pro mládež na školách, přípravu
snoubenců na manželství a konzultace a seznámení se symptotermální metodou přirozeného plánování rodičovství.
V roce 2014 se podařilo navštívit 8 škol, celkově odučit
51 hodin pro 740 žáků. V poradně proběhlo 40 konzultací pro
41 klientů, a 24 snoubeneckých párů bylo seznámeno
s metodou přirozeného plánování rodičovství.

4 │ Vzdělávací aktivity
a kurzy
Kurz efektivního rodičovství (KER)
Kurz je koncipován jako soubor vzdělávacích tréninkových aktivit s cílem zvýšit rodičovské kompetence. Obsahuje devět
čtyřhodinových setkání pro skupinu nejvýše 14 osob.
V průběhu roku 2014 proběhly 4 kurzy KER, dva v Ostravě, jeden v Třinci a jeden v Jablunkově. Celkem 44 frekventantů.

Kurz rozvoje osobnosti ROSE
Je určen ženám a je zaměřen na rozvoj jejich osobnosti.
Cílem kurzu je získat větší rovnováhu a sebejistotu ve svých
životních rolích, posílit své sebevědomí a naučit se říci ne neprioritním záležitostem, rozvinout rovnocennou komunikaci
s ostatními bez manipulace, objevit a rozvíjet své hřivny apod.
Základní kurz se skládá ze 7 lekcí a je veden zkušenou psycholožkou.
V roce 2014 se uskutečnil základní kurz pro 15 žen v Opavě.

Školení plánování rodičovství přirozenou
metodou
Kurz, na kterém se střídalo vyučování odborných pravidel
symptotermální metody plánování rodičovství s přednáškami
a diskuzemi nad žhavými bioetickými tématy.
V roce 2014 proběhla dvě školení, obě v rozsahu 20 hodin,
v březnu za účasti 17 a v listopadu 16 zájemců.

Prevence rizikového sexuálního chování
– úkol základního vzdělávání
Jde o jednodenní vzdělávací akci, kterou jsme pořádali jako akreditované zařízení pro další vzdělávání pedagogických
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pracovníků. Cílem bylo pomoci budoucí generaci, ale skrze
učitele, kteří se ve vyučování věnují otázkám vztahů a sexuality. Jednodenní konferenci jsme uspořádali v Hradci Králové,
Brně, Jihlavě a v Praze.
V roce 2014 jsme uspořádali celkem 4 konference pro 240
účastníků.

Škola osobního života – Výchova ke
zdravé integraci sexuality
Jde o dvoudenní seminář, akreditovaný v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školili jsme učitele podrobněji k provádění prevence. Předcházení rizikovému chování
spočívá v kvalitní vztahové výchově a v podpoře zapojení
sexuality do zralého vztahu.
Celkem 2014: rozsah 16 hodin, 10 účastníků.

PROJEKT VÝZVA
„život je výzva…“
Každý jdeme životem s nějakou výzvou. Pro děti a mladé lidi
se zdravotním postižením a jejich rodiny je životní výzvou jejich nelehká situace. Projekt VÝZVA jim již 13 let pomáhá překonávat překážky, aby mohli žít běžným životem. Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči
a těžkou životní situaci.

Projekt VÝZVA jim nabízí čtyři služby:
1 │ poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
2 │ osobní asistenci OASA
3 │ odlehčovací službu RESPIT
4 │ integrační klub BRÁNA

1 │ „nejsme na to sami…“
RODINNÝ PRŮVODCE
odborné sociální
poradenství
RODINNÝ PRŮVODCE nabízí odborné sociální poradenství
a podporu při řešení obtížné životní situace osobě se zdravotním postižením do 35 let, její rodině a osobám pečujícím.
Kromě odborného poradenství nabízí knihovnu, půjčovnu
kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek, pořádá motivační setkávání pečujících osob a organizuje celostátní aktivitu rodičů dětí s těžkým zdravotním postižením ZA
LANO.

2 │ „můžu žít podle svého…“
OASA osobní asistence
„Díky OASE jsem získal skvělou příležitost poznat spoustu nových, velice ochotných, přátelských a maximálně vstřícných
osobních asistentů. Můj život začal být opět pestrý. Mohu se
svobodně rozhodovat, poznávat nejrůznější místa v Ostravě,
restaurace, kina, čajovny a mnohem více.
Asistence mi do života přináší nový rozměr a nové možnosti,
o kterých se mi nikdy předtím ani nesnilo. Nahrazuje mi zrak,
který je v životě člověka nepostradatelný. Díky asistenci mohu
studovat, plavat, skákat do vody, jezdit na tobogánech a pouťových atrakcích, smysluplně trávit svůj volný čas např. návštěvou kina, čajovny, nakupovat a dokonce si i nějakou tu dobrotu vlastnoručně připravit. Asistence mi zkrátka umožňuje žít život stejně kvalitní, svobodný, zcela plnohodnotný a smysluplný, jaký žijí ostatní.
(Jaromír, 27 let)
Služba OASA poskytuje osobní asistenci u dětí a mladých lidí do 30 let se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Osobní asistence umožňuje dětem a mladým lidem se zdravotním postižením žít tak, jako jejich zdraví vrstevníci.
Pomáhá jim rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti, trávit volný čas podle jejich přání, získávat nové zážitky a životní zkušenosti a být sami sebou.
V roce 2014 poskytla OASA 66 dětem a mladým lidem se
zdravotním postižením 32 193 hodin osobní asistence. Ve
službě pracovalo celkem 48 osobních asistentů (27 na pracovní smlouvu a 21 na DPP a DPČ).

V roce 2014 služba RODINNÝ PRŮVODCE poskytla 184 rodičům a jejich dětem 902 intervencí a 101 kontaktů, zapůjčila
154 pomůcek a zorganizovala 36 setkání skupin rodičů.
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3 │ „mám čas…

a mé dítě je
v dobrých rukou…“

RESPIT
odlehčovací služba
„Asistence nám velmi vyhovuje, Vojta je spokojený, jen tak
dál…děkujeme…“

4 │ chci něco prožít…

a hodně toho dokážu…“

BRÁNA integrační klub
„Brána je nejlepší.“ Zdeňka
„Byla to sranda, fajn lidi, užila jsem si fajn odpoledne.“ Míša
„Brána byla nej nej nejlepší.‘‘ Hanka
„Brána je super. Jsem tady šťastný.‘‘ Kuba

„Děkuji službě RESPIT a asistentce. Je to veliká pomoc, jsem
velmi spokojená. Děkuji.“

„Brána mě naplňuje vnitřní pohodou. Můžu si povídat o čem
chci a je tady pocit bezpečí.“ Jakub

„Naše asistentka je korektní, příjemná a velkorysá. Asistentka
za ty roky zapadla do našeho rodinného stereotypu a dcera ji
má ráda. Děkujeme a držíme palce i do dalších let, jsme velmi
spokojení.“ (o RESPITU pečující rodiče)

Integrační klub BRÁNA nabízí sociálně aktivizační činnosti a volnočasové aktivity pro děti a mladé lidi s tělesným postižením ve věku od 7 do 35 let. BRÁNA pořádá setkání v malých skupinkách (dramatickou dílnu, výtvarnou dílnu, tvořivou dílnu, keramickou dílnu, skupinku sportovní), individuální setkání (děti a mladí s postižením se zdokonalují v konkrétní činnosti, znalosti či dovednosti, kterou si chtějí zrovna osvojit); pravidelná klubová setkání pro všechny (čajovna); setkávání dospělých nad tématy, která potřebují řešit, a to s lektorem i bez něj; zprostředkovává kulturní a společenské akce,
pořádá sobotní výlety a akce, letní prázdninový pobyt a tábor
s bocciou.

„Velkým přínosem je pro mne utvrzení, že bych se v budoucím profesním životě chtěla věnovat lidem s handicapem.
Fyzioterapie je odvětví, které má široké uplatnění. Mnoho
mých spolužáků má vizi nadějných fyzioterapeutů v oblasti sportovní medicíny. Já i díky službě RESPIT nyní vím, že radost a spokojenost v očích člověka s postižením nebo jeho rodiny nikdy nenahradí zlatá medaile vrcholového sportovce, jehož fyzioterapeut mu pomohl dosáhnout nejvyšší laťky.“ (asistentka Kristýna)
RESPIT poskytuje odlehčovací službu osobám, které pečují o dítě či mladého člověka se zdravotním postižením od 1 roku do 35 let. Odlehčení a odpočinek pečujícím osobám nabízí prostřednictvím krátkodobé občasné asistence u jejich dětí, podle jejich okamžitých potřeb, tak aby si mohli odpočinout,
vyřídit potřebné záležitosti, mít čas pro sebe a nabrat potřebné síly. V rámci odlehčení nabízí RESPIT i rehabilitační asistenci, kdy asistenti pravidelně cvičí s dětmi či mladými se
zdravotním postižením v domácím prostředí rehabilitační cvičení potřebná pro udržení a rozvoj jejich zdravotního stavu.
RESPIT v roce 2014 poskytl 51 rodinám pečujícím o děti se
zdravotním postižením 2 117 hodin odlehčovací služby, součástí odlehčení bylo 831 úkonů rehabilitační asistence pro 29
uživatelů. Ve službě pracovalo 55 asistentů odlehčovací služby, z toho 30 poskytovalo i rehabilitační asistenci.
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BRÁNA v roce 2014 uspořádala celkem 130 akcí pro 29 dětí a mladých se zdravotním postižením. Při 103 sociálně aktivizačních činnostech poskytla 28 „bráňákům“ 2 127 intervencí
a 370 kontaktů. 15 „bráňáků“ se účastnilo 17 volnočasových
aktivit. Na akcích pomáhalo a asistovalo 34 dobrovolníků, kteří odpracovali 1 870 dobrovolnických hodin.

KLUB ÁMOS

Klub ÁMOS je místo, kde se nenásilně kloubí vzdělávání, zážitek, tvoření, hra i zábava. Skrze autorské interaktivní výstavy, dny řemesel a netradiční projekty mohou žáci základních
škol, rodiny, široká veřejnost i osoby se zdravotním postižením
prožít plnohodnotně svůj čas, leccos se naučit, získat zajímavé informace na rozličná témata a ještě se přitom pobavit.
Ročně nabídku atraktivních kulturně-vzdělávacích projektů
a volnočasových aktivit využije na 15 000 osob, v rámci projektu Muzeum na kolečkách pak dalších asi 20 000 návštěvníků.

Hlavolamy – V uličkách starého města
Ve třetím dílu z cyklu interaktivních výstav o hlavolamech byli
návštěvníci pozváni do „starého městečka“, kde skládali a luštili hlavolamy, hádanky, rébusy, logické úlohy, hry a bludiště.
Zároveň si za vyluštěný hlavolam mohli odkrýt na informační
kulise Zajímavosti o Ostravě. Výstava byla vlastně hravou hodinou matematiky, na které si nenásilně malí i velcí procvičili bystrost, logické myšlení, kombinační schopnosti, týmovou
spolupráci i trpělivost.
Celkem 370 osob.

Ostrava – tady žiju, bydlím, jsem
Interaktivní výstava představila město se „špinavou“ pověstí a snažila se vzbudit větší zájem o jeho historii i současnost. Ukázala, v čem je Ostrava unikátní, jaká jsou její specifika, a objasnila také některé mýty. Speciální část byla věnována životnímu prostředí v Ostravě, pod názvem „Nadechni se,
Ostravo“ se skrývaly současné ekologické problémy a možnosti jejich řešení. Součástí výstavy bylo promítání dokumentu s historickými záběry, poslech starých hornických písniček
a prezentace ze známých míst v kontrastu včera–dnes.
Celkem 590 osob.

Dny velikonočních řemesel
Dny velikonočních řemesel probíhaly ve stylově naaranžovaných sálech, ukázaly dětem stará řemesla, řemeslné techniky
a tradice našich předků. Děti si za pomoci zkušeného řemeslníka řemesla samy vyzkoušely a výrobky, i když někdy nedokonalé, zato zhotovené vlastníma rukama, si pak odnesly domů. Tentokrát pomocí koření, barveného písku a lepidla vyráběly velikonoční kraslice, pekly velikonoční sušenky, technikou drátkování tvořily drátěného ptáčka a vytvářely zápich
– velikonočního zajíčka a bílou ovečku ležící na jarní louce.

Velikonoční řemesla se zrealizovala také na ZŠ Volgogradská
v Ostravě.
Celkem 2 450 osob.

11 světů
Výstava 11 světů seznámila děti s moderními ilustracemi či
tvůrčími technikami současných dětských ilustrátorů. Hry
a exponáty se vztahovaly k tvorbě jedenácti vystavujících autorů, např. českého malíře a muzikanta Petra Nikla, malíře a spisovatele Pavla Čecha, autorky podoby „Lichožroutů“
Galiny Miklínové, tvůrce komiksů známého pod pseudonymem Vhrsti, či ilustrátorky Renáty Fučíkové a dalších.
Výstava byla otevřena také v období letních prázdnin.
Autorem výstavy je Terra cultura o.p.s. Celkem 570 osob.

Byl jednou jeden kůň
Nová interaktivní výstava nabídla dětem i dospělým všechno,
co nevěděli o koních a chtěli se v krátkém čase dozvědět. Děti
se mohly naučit a zároveň si vyzkoušet osedlat a nauzdit koně, rozpoznávaly druhy podkov, skládaly „trojského koně“, poznávaly druhy jezdeckých překážek, plemena koní, zkoušely
si „dostihy“, hod podkovou nebo hod lasem. Výstava byla otevřena také v období letních prázdnin.
Celkem 800 osob.

Zdeněk Miler dětem
Hravá výstava pro předškoláky a mladší školáky připomněla výtvarníka, scénáristu, ilustrátora a režiséra kreslených filmů Zdeňka Milera. Na výstavě byla věnována největší pozornost jeho nejznámější postavičce proslavené po celém světě – Krtkovi, ale autoři projektu nezapomněli ani na další známé postavičky, Cvrčka nebo Štěňátko.
Celkem 1 460 osob.
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Výstava Zdeněk Miler dětem slavila úspěch na několika místech Paříže v rámci zde konaného CINE JUNIOR FESTIVALU.
V Centre de Culture du Orly a ve Forum des Images v centru
Paříže ji navštívilo více než 10 000 dětí.

Ztráty CPR z minulých let
Ptáci kolem nás
Zážitková výstava představila svět ptáků a jejich soužití s člověkem. Hravou formou přiblížila různé dovednosti, které jsou
ptákům vlastní, objasnila některé mýty a ukázala řadu „nej“
v ptačí říši. Děti např. krmily pelikání mládě, stavěly hnízda,
poznávaly ptačí nohy a ptačí siluety, zkoušely největší rozpětí
křídel albatrosa nebo poznávání ptáků podle hlasových projevů. Důležitým oddílem výstavy byla ekologická část zabývající
se významem ptačích budek, přikrmováním ptáků v zimě, ptáky přezimujícími ve městech, pomocí zraněným ptákům nebo
kriticky ohroženými druhy v ČR. Na závěr výstavy návštěvníci
shlédli dokument o návratu orla skalního po 150 letech do ČR.
Celkem 680 osob.

Dny vánočních řemesel
V příjemné atmosféře předvánočního času vyráběly děti celkem 4 výrobky: zdobily si pomocí lepidla a různobarevných
třpytek vánoční baňku, vytvářely vánoční přání ve tvaru vánočního stromečku, zhotovily si svou vlastní vánoční dárkovou tašku a pomocí techniky linorytu si ji vyzdobily, také pekly
vánoční perníky a zdobily je bílkovou polevou. Projekt navštívily mimo jiné i speciální školy – ostravské ZŠ Spartakovců
a ZŠ Železárenská, PRAPOS – sociálně terapeutické dílny
KROKY, SŠ a ZŠ Školní z Havířova–Šumbarku.
Celkem 2 670 osob.

Muzeum na kolečkách
Cílem projektu bylo uskutečnit interaktivní výstavy v dalších
městech a obcích ČR, případně v zahraničí, a tím je zpřístupnit také tamním dětem. Výstavy byly v daných místech nainstalovány „na míru“ daným prostorám našimi výtvarníky
a techniky, kteří rovněž zaučili lektory. Návštěvníci tak mohli shlédnout naše interaktivní výstavy např. v Praze (Chvalský
zámek), Hati, Hodoníně, ve Vratimově (DDM), Dvoře Králové
nad Labem (Městské muzeum), ve Fulneku, Žďáru nad
Sázavou, na Velehradě, v Poličce.
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Středisko Klub Ámos v rámci Centra pro rodinu realizovalo v Ostravě na Černé louce interaktivní výstavy a projekty pro školní děti a mládež , o víkendech pro rodiny a veřejnost. V rámci Muzea na kolečkách potom provozovalo výstavy
v rámci celé ČR. Tento projekt ročně navštívilo v Ostravě i na
jiných místech naší republiky cca 35 000 lidí.
Široká pestrost nabídky a zacílení měla pro klub Ámos v rámci
dotačního systému města Ostravy velkou nevýhodu v tom, že
žádná dotační oblast jej nevnímala jako svůj. Oblast volného
času jej odkazoval na školství, to zas na kulturu… Výsledkem
bylo, že celková výše dotací po všechny roky nezajišťovala finančně činnost Klubu Ámos. Každoročně se díky tomuto přístupu činnost dostávala do záporných čísel. Tato skutečnost způsobila celkové ztráty Centra pro rodinu a sociální péči. Výstavy byly interaktivní a z toho vyplývá, že děti při platbě šedesát korun absolvovali výstavu, při níž si vytvářely výrobky, které si následně odnesly domů. Klub Ámos hradil průvodce, řemeslníky, materiál na tyto výrobky, režijní náklady
a z šedesáti korun na činnost mnoho nezbylo. Od roku 2009
jsme se za Centrum pro rodinu snažili s vedením města na
úrovni jeho náměstků i primátora vyjmout Klub Ámos z běžného dotačního řízení a zajistit pro něj adekvátní podporu jiným
než dotačním titulem. Představitelé města nás opakovaně
ujišťovali o svém zájmu mít takovouto aktivitu v centru města (na Černé louce), ale až do roku 2014 včetně se toto samostatné financování nepodařilo realizovat. Nejvýraznějším projevem této snahy zachovat činnost Klubu Ámos byla mimořádná dotace ve výši 1 500 000 Kč pro rok 2014. Po volbách v roce 2014 jsme znovu vstoupili do jednání s novou reprezentací města a situaci Klubu Ámos jsme projednávali se dvěma
náměstky. Avšak zveřejnění výsledků dotačního řízení 2015,
kde výsledky byly oproti jednáním naprosto v rozporu, jsme
se rozhodli činnost Klubu Ámos k 31. 3. 2015 ukončit. Město
Ostrava tímto definitivně přišlo o ojedinělou, školami a žáky velmi oblíbenou vzdělávací a interaktivní činnost. Svědčí
o tom mnohé telefonáty i e-mailová korespondence nepříjemně překvapených pedagogů a také rodičů, kteří reagovali na
danou skutečnost.

EVROPSKÉ PROJEKTY

Projekt Vybavení střediska Syllabova 19

Projekt Vybavení střediska Syllabova 19 byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt číslo CZ:1.10/2.1.00/04.00287
byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
2007–2013. Projekt byl realizován v období od 3. 9. 2008
do 31. 8. 2009 a měl za cíl materiálně vybavit zázemí sociální služby BRÁNA, Poradny pro ženy a dívky a aktivity
Osobní konzultace a mediace v rozšířených prostorách střediska Syllabova 19 v Ostravě-Zábřehu. Vytvoření zázemí nám
umožňuje 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
(nově se nyní jmenující Poradna pro vztahy a rodinu)
|| vybavení kanceláře pro aktivitu Osobní konzultace a mediace
|| zajištění proškolení 2 zaměstnanců v mediaci
|| vybavení společných prostor – klubovna/přednášková místnost, kuchyňka, chodba

Zážitkové učení – interaktivní výukové programy vedoucí k rozvoji klíčových
kompetencí

Projekt číslo CZ.1.07/1.1.07/03.0043 byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Projekt, který byl realizován
v období od 1. 6. 2011 do 30. 6. 2012, svou originální koncepcí a neformálním způsobem výuky umožnil žákům aktivně se zapojit do výuky a zvyšoval tak motivaci žáků k učení.
Vytvořené výukové programy pro žáky I. stupně ostravských
i mimoostravských ZŠ prostřednictvím interaktivních vyučovacích metod (zkušenostního učení a zážitkové formy výuky)
vedly k rozvoji klíčových kompetencí žáků a k posílení mezipředmětových vazeb. Každý výukový program se skládal z interaktivního projektu a z výukového materiálu, se kterými žáci v interaktivním projektu a následně ve škole pod pedagogickým vedením pracovali. Ve výukových materiálech byly pro
žáky připraveny písemné a praktické úkoly pro utvrzení získaných poznatků. V rámci projektu bylo realizováno 6 interaktivních výukových programů: Oči nevidomých – uši neslyšících,
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat–savci, Tradiční řemesla,
Naši ilustrátoři I., Ostrava–tady žiju, bydlím, jsem a Od papíru
ke knize. Ve druhém roce udržitelnosti byly zrealizovány 2 výukové programy – Naši ilustrátoři I. a Ostrava – tady žiju, bydlím, jsem.
Podpořeno bylo celkem 967 žáků.

|| pořízení specifického vozidla pro převoz dětí a mladých lidí
se zdravotním postižením.
Za pátý a poslední rok udržitelnosti projektu jsme v prostorách vzniklých z projektu poskytli služby 1 947 klientům a uživatelům Integračního klubu BRÁNA, Poradny pro vztahy a rodinu, mediací a osobních konzultací. Udržitelnost projektu byla ukončena 18. 12. 2014.
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Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania

louka). Na výstavě, která se uskutečnila ve dnech 3. 11.–
21. 12. 2014, byly z velké části výstupy prací z workshopů.
Byla unikátní v tom, že autory betlémů byli hlavně děti, mladí
lidé a rodiny, ne profesionální řezbáři nebo výtvarníci. Tuto výstavu navštívilo 2500 lidí.

Betlehemy bez hraníc
Projekt s registračním číslem 22410320033 byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státním rozpočtem SR/ČR v rámci operačního
programu CS SR–ČR 2007–2013. Vedoucím partnerem byla
Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev, projekt byl realizovaný v období 15. 2. 2013–30. 4.2014. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nové spolupráce v oblasti vzdělávání a rozšiřování know-how při výchově mladé generace na základních a středních školách. Realizací projektu přeshraniční partneři vypracovali metodický postup uskutečnění interaktivního vzdělávání prostřednictvím interaktivních výstav, aby ho
bylo možné systematicky využívat na moravském i slovenském pohraničí. Centrum poskytlo know–how a nabyté zkušenosti ve vzdělávání prostřednictvím interaktivních výstav.
Slovenský hlavní partner tyto zkušenosti zužitkoval a nabídl
školám v Žilině a okolí vzdělávací nástroj, který v takové podobě ve vzdělávací oblasti chyběl. V roce 2013 se uskutečnilo 6 výstav, kterých se zúčastnilo 8 500 osob. Byly to Dny velikonočních řemesel, Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – ptáci, Pojďte si hrát s panem malířem J. Zrzavým, Z. Burian,
Hejblata hudební a věci kolem a Zdeněk Miler dětem.

Betlémy bez hranic

Projekt byl spolufinancován z prostředků EU, z Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 (registrační číslo MONIT
CZ.3.22/3.3.04/13.03883). Projekt byl zrealizován v období
1. 2. 2014–31. 12. 2014. Partnerem projektu byla obec
Gorzyce. Hlavním cílem projektu bylo zachování tradic našich předků a oživení a popularizace betlémářství v tomto regionu. Projekt se skládal z 1. Pořádání workshopů s výukou
výroby betlémů na české a polské straně regionu. Od dubna do září proběhlo v ČR 8 workshopů, v PR 10 workshopů.
Zúčastnilo se jich celkem 950 osob.; 2. Realizace Mezinárodní
česko-polské výstavy betlémů v Ostravě (Výstaviště Černá
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Projekt s registračním číslem 22410120058 je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státním rozpočtem SR/ČR v rámci operačního programu CS SR–ČR 2007–2013. Vedoucím partnerem je
Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev, projekt se realizuje
v období 1. 9. 2014–30. 5. 2015. Hlavním cílem je zachování
tradic předků, oživení a popularizace betlémářství v pohraničním regionu Moravskoslezského, Žilinského a Trenčianského
kraje.
Projekt se skládá z Pořádání workshopů s výukou výroby betlémů na české a slovenské straně regionu. Proběhlo celkem
10 workshopů, 8 v ČR, 2 v SR, realizace Slovensko-české výstavy betlémů v Ostravě (Výstaviště Černá louka). Na výstavě, která se uskutečnila ve dnech 3. 11.–21. 12. 2014, byly z velké části výstupy prací z workshopů. Výstavu navštívilo 1491 osob.
Realizace slovenské stálé expozice betlémů s interaktivní výstavou v Belušských Slatinách, která bude otevřená ve dnech
1. 1.–30. 5. 2015.

Z_ANIMA – zavádění opatření harmonizujících pracovní a rodinné prostředí

Tento projekt je podpořen finančními prostředky z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.404/88.00156. Doba realizace projektu: od 1. 4. 2013 do 30. 11. 2014. Projekt nabízí individuální poradenství a vzdělávání zaměstnavatelů ve strategii a konkrétních postupech slaďování profesního

a rodinného života zaměstnanců v organizacích. Cílem projektu je pomoci organizacím najít cestu, jak optimálně využívat potenciál zaměstnanců – mužů i žen – s pečovatelskými
závazky ve prospěch firmy. V roce 2014 jsme uskutečnili 14
konzultací individuálního vzdělávání zaměstnatelů a jednu aktivitu napomáhající udržení kontaktu se zaměstnavatelem během rodičovské dovolené – celkem 7 účastnic.

ANIMA SK – Spolupráca v oblasti inovatívnych opatrení pre zosúladenie pracovného a rodinného života na trhu práce

Číslo projektu: 22410320038. Doba realizace: 19. 8. 2013–
31. 1. 2015. Projekt je finančně podpořen v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce SR/ ČR 2007–2013.
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. je hlavní přeshraniční partner projektu. CPR v roce 2014 v rámci projektu uskutečnilo: vyškolení nových slovenských lektorů Terénního motivačního kurzu a Kurzu rozvoje kompetencí celkem: 17 nových
lektorů; Terénní motivační kurs v Belušských Slatinách pro
24 žen; workshop pro zaměstnavatele a personalisty – celkem pro 18 účastníků. Dál jsme zajistili aktualizaci metodik
pro kurzy TMK a ROKO a připravili podklady pro vytvoření informačních materiálů na Slovensku.

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí

Naše organizace je partnerem v projektu „Rodina je jednou
z nevyhnutelných podmínek štěstí“ podpořeného grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Web: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Číslo projektu: 3640057. Slezská diakonie, středisko Eliada
a Dorea Brno, realizuje projekt od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016.
Celkovým cílem projektu je podpora dětí se zdravotním postižením v rodinném prostředí a osvěta občanské společnosti o pozitivech rodinné péče na úkor péče ústavní. Z celkového
počtu 7 projektových aktivit se CPR zapojí do těchto čtyř aktivit: Podpora kompetencí zdravotně znevýhodněných dětí s využitím nových moderních technologií; Šíření systému informací o dostupných službách a probíhajícím projektu; Zajištění
přístupu k rehabilitačním, kompenzačním a didaktickým pomůckám; Spolupráce s NNO, odborníky na ochranu dětí
a představiteli státní správy. V roce 2014 se uskutečnilo první pracovní setkání v rámci spolupráce s NNO, odborníky na
ochranu dětí a představiteli státní správy. Dál v rámci projektu bylo zakoupeno 6 tabletů, které budou vybraným rodinám
s dětmi se zdravotním znevýhodněním dlouhodobě zapůjčeny
po absolvování semináře.

Grundtvig 2013

I v tomto roce se CPR aktivně účastnilo projektu evropské
spolupráce GRUNDTVIG 2013–15 v rámci Programu celoživotního vzdělávání na téma „Rodina v ohrožení“. Našimi partnery jsou organizace či instituce z 11 evropských zemí. V roce 2014 jsme se zúčastnili 3 setkání se zahraničními partnery.
Náplní projektu je výměna zkušeností s programy na podporu
rodin, zmapování situace rodin v jednotlivých zemích a hledání způsobu práce s nimi.
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OSTATNÍ AKTIVITY

Ples Centra

Setkání fotografů

Tradiční ples v benátském duchu se konal 21. 2. 2014 ve
Staré Bělé. Ples navštívilo celkem 180 lidí.

Netradiční akce pro fotografické a filmové „fajnšmekry“ proběhla v prostorách Klubu ÁMOS 12.4. a 11. 10. 2014. Pro
návštěvníky byla připravena burza fotomateriálu, výstavy
a ukázky prací žáků uměleckých škol, beseda se známými
osobnostmi, dokumenty, fotoateliér a workshop.

Diecézní pouť rodin
Na diecézní pouti rodin ve Zlatých Horách na Mariahilf jsme
10. 5. 2014 představili prorodinné aktivity a organizovali program pro děti.

Den rodin
Při téhle příležitosti jsme 15. 5. 2014 pozvali všechny zaměstnance a jejich partnery na slavnostní večeři do restaurace
Puls. Vládla zde slavností atmosféra i s ochutnávkou programu Manželské večery.

Slezská lilie
Křesťanský festival současné hudby, který probíhal 14. 6. –
15. 6. 2014, podpořil Klub ÁMOS realizací doprovodného programu pro děti a rodiny. Své tělo si mohli návštěvníci protáhnout na „Ostravských rikšách“ nebo naopak potrápit své hlavy
při luštění a skládání hlavolamů.

Festival v ulicích
Klub ÁMOS se ve dnech 15. 7.–16. 7. 2014 stal součástí
Festivalu v ulicích, probíhajícího v rámci Colours of Ostrava.
„Ostravská rikša“, jejíž hlavní stanoviště spolu s vytyčenou trasou se tentokrát soustředilo u OC FORUM NOVÁ
KAROLINA, opět slavila úspěch.

Boccia tábor
Letní tábor boccia pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením se konal od 28. 7. do 2. 8. 2014 ve skautském středisku
v Kopřivnici. Tématem pobytu byla Podivuhodná pouť pouští podle knihy Popoupo od Zuzany Holasové. Na poušti jsme
se potkali s drakobijcem, prošli jsme nebezpečné tekuté písky, setkali jsme se s poutníkem, pro účastníky byla připravena spousta zážitkových her, celodenní výlet, tvůrčí odpoledne
a především tréninky hry boccia, jejichž vyvrcholením byl závěrečný turnaj.
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Meziresortní konference „Pracujeme
společně“
11. 11. 2014 CPR spoluorganizovala devátou meziresortní konferenci o týmové spolupráci Pracujeme společně.
Konference na téma „Co s životem – volný čas, osamostatňování, smysl života“ se zúčastnilo 121 lidí.

Advent plný andělů
Dne 27. 11. 2014 jsme se měli možnost prezentovat a prodávat výrobky našich klientů a dobrovolníků na benefiční akci
pro podporu místních neziskových organizací Advent plný andělů.

Řemesla pro děti zaměstnanců
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Klub ÁMOS zrealizoval 6. 12. 2014 pro 250 dětí zaměstnanců
ArcelorMittal Ostrava a.s. v rámci Mikuláše vánoční řemesla
a několik ukázek starých řemeslných technik.

Vánoční trhy
I tenhle rok jsme se zapojili do tradiční akce vánoční trhy, kde
jsme 8. 12. 2014 prezentovali aktivity CPR. Akce se konala díky podpoře statutárního města Ostrava.

Den dobrovolníků
Již tradičně proběhl v Klubu ÁMOS první prosincový pátek Den dobrovolnictví zaměstnanců ArcelorMittalu. Někteří
z 12členného týmu si již podruhé kromě příprav komponentů
pro vánoční řemesla vyzkoušeli také práci s dětmi i handicapovanými dospělými.

Za lano
Služba RODINNÝ PRŮVODCE Projektu VÝZVA se podílí na
organizaci celostátní aktivity „Za lano“ – aktivity rodičů prosazujících potřeby rodin pečujících o děti nebo mladého člověka
s těžkým zdravotním postižením. Jejím posláním je vytváření přímého tlaku na legislativní a jiné překážky, s cílem zlepšit
neutěšené postavení pečujících rodin. Za lano je realizováno
formou pravidelných setkání rodičů – jarního a podzimního –
a návazné činnosti organizačního týmu. V roce 2014 proběhlo pouze jarní celostátní setkání, které bylo v pořadí již sedmnácté. Setkání proběhlo v dubnu v Brně v prostorách Slévárny
Vaňkovka. Prostředí bylo příjemné a atmosféra přátelská.
Připravená témata byla velmi zajímavá, a proto i účast rodičů
byla dosti vysoká. Celkem se sešlo 35 rodičů ze 7 krajů naší republiky, kteří společně diskutovali o tématu svéprávnosti dle nového Občanského zákoníku, které nám velmi ochotně a prakticky lektorovala Mgr. Radka Pešlová. Téma PhDr.
Hynka Jůna, Ph.D. „Podpora pečujících rodičů“ bylo rovněž
velmi poutavé a pro mnoho rodičů přínosné a prakticky použitelné i v osobních životech.

Na pořadu rodina
Ve spolupráci s TV NOE uvádíme pravidelný pořad o rodině,
jenž představuje rodinný život jako primární hodnotu.

CPR spolupracuje
CPR je zakládajícím členem Asociace center pro rodinu
(ACER), spolupracuje také s Asociací pro osobní asistenci
(APOA) a je zapojeno do procesu Komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě.

Kontakty s novináři
Pravidelné spoty o projektech CPR v rádiích: Rádio Proglas,
Český rozhlas Ostrava, Rádio Čas, Rádio Radnice
Pravidelné zveřejňování akcí CPR v periodikách: Centrum,
Program, Okno, Moravskoslezský deník, Mladá Fronta DNES,
Zpravodaj VÝZVA
Redakční spoty o aktivitách CPR v televizi: TV NOE, Česká
televize Ostrava
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HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2014 / v tis. Kč
Výnosy celkem

20 067 219

Z toho:
Dary

1 938 305

Členské příspěvky

8 000

Provozní dotace

13 714 229

Příjmy z vlastní činnosti

4 159 457

Ostatní výnosy

246 226

Úroky z BÚ

1 002

Náklady celkem

20 099 399

Z toho:

správní režie:

náklady na projekty:

Materiál

19 405

1 589 261

1 608 666

Energie

0

307 845

307 845

Opravy a udržování

0

278 458

278 458

2 396

105 420

107 816

Služby

45 553

3 528 441

3 573 994

Mzdové náklady

12 651

13 394 769

13 407 420

195 577

22 990

218 567

Poskytnuté dary

25 000

0

25 000

Úroky z úvěru

35 692

0

35 692

Ostatní náklady

36 940

203 777

240 717

295 224

0

295 224

Cestovné

Ostatní daně a poplatky

Odpisy

Hospodářský výsledek

-32 180

Pokladní zůstatek k 31.12.2014:

48 125

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2014:

29 148

Závazky k 31.12.2014:

61 733

Půjčky k 31.12.2014:

4 110 000

Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2014:

1 360 511
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Obdržené dary a nadační příspěvky

projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti ze
sbírky Pomozte dětem!

350 000

Můžu žít podle svého – osobní asistence OASA u dětí se zdravotním
postižením

Biskupství ostravsko-opavské

320 000

NFČR ze sbírky Světluška

100 000

Projekt VÝZVA – služba OASA – osobní asistence u dětí a mladých lidí
se zrakovým postižením

Nadace OKD

100 000

MŮŽU ŽÍT PODLE SVÉHO – osobní asistence u dětí a mladých
se zdravotním postižením

WI-ASS ČR s.r.o.

95 000

Nadace rozvoje zdraví

70 000

STAPRO, s.r.o.

54 000

Česká pošta, s.p.

50 000

Houdek Lukáš

48 000

Klos Tomáš

40 000

ArcelorMittal Ostrava a. s.

40 000

Fridrich Miroslav

35 000

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
v rámci projektu SPORT BEZ BARIÉR

20 700 Letní tábor BOCCIA pro děti a mladé se zdravotním postižením 2014

Dobrý instalatér.cz s.r.o.

20 000

FRX 2007,s.r.o.

20 000

Screen Servis s.r.o.

20 000

Mika Jiří

18 500

Řehořek Milan

18 000

Obec Sedliště

15 000 Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA a odlehčovací služba RESPIT

Moravec Pavel

14 000

Uhnák Peter

12 000

Švébiš Martin

11 800

Ptáčník Petr

11 111

Obec Horní Suchá

10 560 Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

Nadační fond Kousek po kousku

10 000 Tematické setkávání pečujících

Městský obvod Hrabová

10 000 Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

ostatní drobné dary

"REHAST – rehabilitační asistence
v rodinách pečujících o děti a mladé lidi se zdravotním postižením"

"Pomůcky pro Projekt VÝZVA – sociální služby pro děti a mladé lidi se
zdravotním postižením"

329 174

veřejná sbírka

65 460

dobrovolnická práce

30 000

Příjmy z vlastní činnosti
Sociální služby osobní asistence OASA a odlehčovací služba RESPIT

1 951 028

Přednášková a poradenská činnost, prorodinné aktivity

1 240 569

Realizace interaktivních výstav

813 808

Prodej zboží a vlastních výrobků

63 123

Reklama a pronájmy, ostatní

90 929
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Poskytnuté provozní dotace v roce 2014:
Poskytovatel

podpořený projekt

Statutární město Ostrava

Projekt VÝZVA – služba OASA

Statutární město Ostrava

Projekt VÝZVA – služba RESPIT

550 000

Statutární město Ostrava

Projekt VÝZVA – služba BRÁNA

200 000

Statutární město Ostrava

Projekt VÝZVA – služba RODINNÝ PRŮVODCE

150 000

Statutární město Ostrava

Dobrovolníci v BRÁNĚ

100 000

Statutární město Ostrava

MEDIACE – podpora zkvalitňování rodinných vztahů 2014

100 000

Statutární město Ostrava

Dny řemesel pro zdravé a zdravotně handicapované

200 000

Statutární město Ostrava

Meziresortní konference

Statutární město Ostrava

Financování Klubu Ámos

Statutární město Ostrava

Výstava Byl jednou jeden kůň

80 000

Statutární město Ostrava

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA – Volnočasové aktivity pro děti
a mladé se zdravotním postižením 2014

40 000

Statutární město Ostrava

Výstava 11 světů

50 000

Statutární město Ostrava

Výstava Ptáci kolem nás

80 000

Statutární město Ostrava

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA – Letní pobyty pro děti a mladé
se zdravotním postižením 2014

30 000

Statutární město Ostrava

Škola osobního života

50 000

Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

Klub Ámos – celoroční činnost

25 000

Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

Výstava Byl jednou jeden kůň

40 000

Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

Podpora poskytování služeb Projektu VÝZVA u dětí a mladých lidí se
zdravotním postižením

15 000

Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

Podpora poskytování služeb Projektu VÝZVA u dětí a mladých lidí se
zdravotním postižením

5 000

Obec Vendryně

Projekt VÝZVA – služba OASA

35 424

Městský obvod Ostrava-Jih

Projekt VÝZVA – služba OASA, služba RESPIT

40 000

Městský obvod Ostrava-Poruba

Projekt VÝZVA – služba OASA, služba RESPIT, služba BRÁNA

27 000

Městský obvod Ostrava-Svinov

Projekt VÝZVA – služba RESPIT

3 000

Obec Albrechtice

Projekt VÝZVA – služba RESPIT

1 500

Obec Dobrá

Projekt VÝZVA – služba BRÁNA

4 000

Statutární město Frýdek-Místek

Projekt VÝZVA – služba OASA

Statutární město Havířov

Projekt VÝZVA – služba RESPIT

Ministerstvo páce a sociálních věcí

Projekt VÝZVA – služba OASA

Ministerstvo páce a sociálních věcí

Projekt VÝZVA – služba BRÁNA

426 000

Ministerstvo páce a sociálních věcí

Projekt VÝZVA – služba RESPIT

218 600
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2 150 000

20 000
1 500 000

20 000
8 000
2 861 000

Poskytovatel

podpořený projekt

Ministerstvo páce a sociálních věcí

Projekt VÝZVA – služba RODINNÝ PRŮVODCE

345 000

Ministerstvo páce a sociálních věcí

Komplexní poradenství v oblasti rodiny a rodičovství

442 195

Ministerstvo páce a sociálních věcí

Škola rodičovských a rodinných kompetencí

603 720

Ministerstvo páce a sociálních věcí

Krok za krokem

247 392

Ministerstvo páce a sociálních věcí

Anima SK Spolupráca v oblasti inovatívnych opatrení pre zosúladenie pracovného a rodinného života na trhu práce

144 462

Ministerstvo páce a sociálních věcí

Z_Anima zavádění opatření harmonizujících pracovní a rodinné prostředí

283 286

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Klub Ámos – celoroční klubová a vzdělávací činnost

149 000

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Škola osobního života

282 900

Moravskoslezský kraj

Rodinné poradenství

80 000

Moravskoslezský kraj

Tematické setkávání pečujících

50 000

Moravskoslezský kraj

Klub Ámos – interaktivní dětské muzeum

Moravskoslezský kraj

Posilování rodičovských kompetencí – efektivní a pozitivní rodičovství

22 934

Moravskoslezský kraj

Osvěta veřejnosti v oblasti osvojení dítěte se zdravotním postižením prostřednictvím Zpravodaje VÝZVA

50 000

Moravskoslezský kraj

Podpora supervize a vzdělávání v Projektu VÝZVA

50 000

Moravskoslezský kraj

Komplexní pomoc při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi

50 000

Grundtvig

Mezinárodní spolupráce

127 602

ELMI

Mezinárodní spolupráce

27 053

FM EHP

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí

77 055

Fond mikroprojektů v Euroregionu
Silesia, OPPS ČR – PR 2007–2013

Betlémy bez hranic

868 614

Úřad práce Ostrava

Aktivní politika zaměstnanosti

408 245

Úřad práce Ostrava

Pěstounská péče

275 247

100 000

Poskytnuté investiční dotace v roce 2014:
Poskytovatel
Statutární město Ostrava

Pořízení osobního automobilu pro sociální služby Projektu VÝZVA
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270 000

24 │ Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014 │ 25

26 │ Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014 │ 27

Děkujeme

||Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
||Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava
||596 116 522, linka 232
||cpr@prorodiny.cz
||www.prorodiny.cz

