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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název: Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
Adresa: Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava
Telefon: 596 116 522, linka 232
E-mail: cpr@prorodiny.cz
www.prorodiny.cz
Sídlo vedení organizace
Adresa: Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Zábřeh
Telefon: 552 301 417
Statut: občanské sdružení
IČO: 48804517
DIČ: CZ48804517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Nám. Dr. E. Beneše 6, 702 70 Ostrava 1
Číslo účtu: 1660723399/0800
Registrace: Rejstřík MV ČR VS/1-20 384/93-R

ČLENSKÁ STRUKTURA
Předseda: Jan Zajíček
Místopředseda: Ing. Bc. Milan Svojanovský, DiS.
Členové výkonného výboru: Jana Praisová
			
Jan Zuchnický, DiS.
			
Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková
			
MUDr. Maria Fridrichová
			
Karel Prais
			
Rostislav Macošek
			
  Ing. Stanislav Dostál
Předseda revizní komise:   Bc. Jolana Goluchová
Členové: 		
Ing. Jana Kotásková
			
Lucia Petrůjová
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SLOVO ÚVODEM
Rád bych v tomto úvodním slovu zhodnotil a zároveň ocenil práci lidí v jednotlivých střediscích naší organizace.
Rok 2011 hodnotím z pohledu Klubu ÁMOS jako přelomový, protože se podařilo získat a zahájit Evropský projekt
pod názvem ZÁŽITKOVÉ UČENÍ - interaktivní výukové programy vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí. Velmi si cením
toho, že se tento projekt podařilo úspěšně realizovat, jelikož rok 2011 byl obecně rokem ekonomicky velmi náročným.
Zejména pro pokles dotací, jak v kultuře, tak i v oblasti podpory rodiny. Klub ÁMOS dokázal využít příležitosti a získal
evropské peníze na velmi zajímavé aktivity pro děti, mládež i celé rodiny. Celý prostor Pavilonu C na Výstavišti Černá
louka, kterým disponuje, také velmi zútulnil, profesionálně vybavil a osvětlil tak, aby zde byl schopen dělat projekty
různého typu. Myslím si, že Klub ÁMOS může být sebevědomým partnerem organizací podobného typu ve městě, ale
i v republice. Zájem renomovaných institucí o spolupráci, např. Národního muzea v Praze nebo Městského muzea
a galerie v Poličce, svědčí o hodnotě a kvalitě jeho práce.
Co se týká Projektu VÝZVA, tam mi přineslo radost například to, že oddíl našich boccistů (paralympijský sport) zaznamenal velké úspěchy. I přesto, že naši reprezentanti nehrají až tak dlouho, tři z nich postoupili do celostátní první ligy
a získali medailová umístění i na turnajích s mezinárodní účastí. Vnímám to jako výsledek velkého nasazení dobrovolníků, kteří s nimi pravidelně trénují a jsou ochotní jezdit na turnaje třeba i na celý víkend. Tato systematická práce nese
ovoce a přináší radost a uspokojení dětem a mladým s handicapem, ale věřím, že i dobrovolníkům. Těší mě a vážím
si také toho, že všechny služby v rámci Projektu VÝZVA jsou stabilní a lidé v nich odvádějí velmi vyrovnaný profesionální
výkon ve spojení s laskavostí a srdečností.
Středisko RODINA zažilo velmi dramatický rok, protože v oblasti podpory aktivit pro fungování rodiny dochází k nebývalému snižování dotací. V roce 2011 jsme museli v rámci tohoto střediska řešit opravdu existenční věci. Došlo k snižování
úvazků a propouštění lidí, což je vždycky velmi bolestné, zejména když jsem přesvědčen, že práce těchto lidí je velmi
potřebná, užitečná a přesto ji musíme ukončit. Rád bych ocenil všechny své kolegyně a kolegy, kteří i přes všechny tyto
překážky trpělivě a obětavě dělali skvělou práci se srdcem na dlani.
Byl to velmi náročný rok, co se týká udržení zaměstnanosti, projektů a v tomto ohledu to bylo pro mě a myslím si, že i pro
celou organizaci, velmi těžké. Nelze říci, že všechno bylo negativní, naopak, právě v této složité situaci jsme se obrátili
na účastníky našich programů, zejména na účastníky Manželských setkání, s žádostí o podporu, a ta skutečně přišla
ze strany drobných dárců, kteří se snažili podle svých možností přispět. Byly to nemalé peníze, jimiž výrazně pomohli.
Za což jsem velice vděčný a i touto cestou jim velmi děkuji. Také nám tím řekli, že chtějí, aby tyto akce a aktivity pokračovaly, a to je povzbudivé i zavazující.
Jan Zajíček - předseda

POSLÁNÍ
Posláním Centra pro rodinu a sociální péči o.s. je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě
křesťanských hodnot.
Činnost Centra pro rodinu a sociální péči o.s. je rozdělena do tří středisek.
- Středisko RODINA - usiluje o podporu rodiny především skrze preventivní programy, vzdělávání, poradenské
služby a aktivity pro seniory.
- Klub ÁMOS - se zaměřuje na organizování a realizaci interaktivních výstav, netradičních projektů, benefičních
akcí a volnočasových aktivit pro děti a mládež.
- Projekt VÝZVA - poskytuje dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám čtyři sociální služby.
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STŘEDISKO RODINA
KOMPLEXNÍ PROGRAM PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ

Celoroční úsilí Střediska RODINA směřovalo k opravdovému posílení rodin. Vnímáme vysoký podíl lidí ve společnosti,
kteří sice ještě intuitivně touží po pevném a trvalém vztahu, ale nemají tušení, jak ho uskutečnit, a především se nemají
o co opřít, nezformoval je pozitivní vzor. Řadu let proto připravujeme nabídky pro nejširší cílovou skupinu lidí, kteří teprve budou zakládat rodiny. Chceme zabrzdit pád do ještě hlubší krize rodiny.
Také v roce 2011 šlo o nabídku, o primární prevenci, soubor volně na sebe navazujících aktivit různého typu, které nabízely podporu, vzdělávání a možnost rozvoje osobnosti všem, kdo si uvědomili, že je potřeba se na život v manželství
a v rodině připravit, a to nezávisle na věku či fázi jimi prožívaného vztahu. Dílčí aktivity mohly být absolvovány jak jednotlivě, tak i v libovolné kombinaci.

Škola osobního života

Naše lektorky navštěvovaly školy, aby včas, v křehkém období dospívání, obracely pozornost mladých lidí
k perspektivám osobního života. Zhostily se důsledně učiva, jak je definuje ministerstvo školství, a zasadily je do praktického života, s využitím mnoha příběhů z poradenství. Čtyřhodinový, dvoudílný seminář zastihuje žáky v období, kdy
se učí přijímat odpovědnost za své jednání, žijí s plnou hlavou zamilovaných myšlenek, a také mají jen krůček k rizikovému chování. Byla to v pravém smyslu výchova ke vztahům se zdravou integrací sexuality. Mířily jsme k pochopení
podstatné souvislosti mezi volbou životního partnera, kvalitou osobního života a vlivem na celou společnost, která stojí
a padá na fungujících rodinách. V roce 2011 se uskutečnilo 76 přednášek pro 1 364 žáky.

Vztahová sexuální výchova

Dynamický rozvoj semináře Škola osobního života nás dovedl k navázání dalších souvislostí. Ve vzájemné spolupráci
s dalšími organizacemi jsme uplatňovali vlastní celistvou metodiku výchovy ke zdravé integraci sexuality. Aktivně jsme
se snažili, aby „sexuální výchova“ byla ve shodě s psychologií dětí doménou rodičů, a proto jsme pro rodiče pořádali motivační přednášky. Své zkušenosti jsme nabídli také učitelům, když jsme jako akreditované zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků získali akreditaci pro vlastní školicí program.

Vyjmenovaná slova o manželství

Reagovali jsme na poptávku po přednáškách a diskusích, podobně jako již řadu let předtím. Specifikem našich přednášek je propojení odborného výkladu - vzdělávání - se zkušenostmi o fungování vztahů, získanými na našich programech,
a se vzájemným svědectvím. Témata byla z oblasti vztahů, etiky, rodičovství, v tomto roce obzvlášť často o sexuální
výchově dětí. V roce 2011 se uskutečnilo 30 přednášek pro 695 osob.

Škola partnerství

Proběhlo pět víkendových setkání pro uzavřenou skupinu zájemců, jejichž hlavním cílem je kvalitní dlouhodobá příprava
na společný život v manželství. V programu jsme střídali odborné přednášky, sdílení zkušeností, zážitkové aktivity, prostor k diskusím v párech i řízeným debatám v menších skupinách. Mezi probíranými tématy bylo zařazeno např. zamyšlení nad tím, co si přinášíme z primární rodiny, informace o vývojových stádiích vztahu, o zásadách dobré komunikace
a konstruktivního řešení problémů či důležitosti budování vzájemné důvěry. Nevynechali jsme ani diskuzi o roli sexuality
v našem životě, přijetí dítěte, převzetí zodpovědnosti za své jednání, atd.
V roce 2011 byl třemi setkáními ukončen kurz zahájený v říjnu 2010, který úspěšně absolvovalo 19 osob z 30 přihlášených. Dále byl zahájen ročník 2011-2012, jehož první dva víkendy navštívil 31 zájemce.

Bezprostřední příprava na manželství

Přidali jsme své zkušenosti v rámci spolupráce s římskokatolickou církví, která zájemce o církevní sňatek před samotnou
svatbou systematicky připravuje. Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. se podílelo na těchto přípravách přednáškami,
semináři, případně workshopy, které byly připravovány podle požadavků duchovních a dotýkaly se různých otázek
z oblasti vztahů mezi mužem a ženou, od komunikace, přes prožívání sexuality, až po rozvíjení vzájemné úcty, důvěry
a lásky. Setkání měla charakter individuálních pohovorů i přednášek pro poměrně široké publikum.
V roce 2011 se uskutečnilo 11 setkání, jichž se zúčastnilo 208 osob.

Manželská abeceda

Vytvořili jsme specifický program, zaměřený na páry v počátečním období svého manželství. Formou přednášek,
workshopů, rozhovorů se věnoval otázkám, jež jsou obvyklým zdrojem konfliktů v době vzájemného sžívání se (např.
mezigenerační vztahy, mateřská dovolená, řešení konfliktů, sexualita, aj.). Jednotlivé páry nemusely absolvovat celý
cyklus, mohly se účastnit jen těch setkání, která byla pro ně aktuální.
V roce 2011 se uskutečnila 3 celodenní setkání, jichž se zúčastnilo celkem 55 osob.
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STŘEDISKO RODINA
PODPORA FUNGOVÁNÍ RODINY

Aktivity na podporu rodin jsou nejvlastnějším jádrem práce naší organizace. Vycházejí z přesvědčení, že rodina založená
na pevném a trvalém manželství muže a ženy má fundamentální a nenahraditelný význam. Není jen soukromou záležitostí jednotlivců, celá společnost by bez zdravých rodin ztroskotala, a mnohé problémy současnosti potvrzují, že se již
nachází v povážlivě neharmonickém stavu. Máme za to, že je nezbytná primární prevence, protože mnohdy se dětem
z bezproblémových rodin v další generaci nedaří založit fungující rodinnou jednotku, chybějí znalosti o zákonitostech
mezilidských vztahů. Prohlubování pouta mezi manželi a v rodinách považujeme za klíčové nejen pro pocit osobního
štěstí, ale pro příští generace, a našimi programy se snažíme být nápomocni.

Manželská setkání

Nepřerušili jsme tradiční konání našeho historicky nejstaršího programu – probíhá každoročně po celou dobu existence organizace a stále dostáváme od účastníků osobní ocenění. Propracovaný osmidenní program spojoval vzdělávací, prožitkový a motivační přístup s atmosférou svatební cesty. U fungujících vztahů účinně přispěl k prohloubení
stability, často působil jako prevence nežádoucích partnerských dysfunkcí, v krajních případech se stal vstupní branou
k individuálnímu poradenství či terapii. Základem byla vždy přednáška, pak následná práce ve skupinkách, s respektem
k potřebě sebevyjádření i soukromí. Diskutovala se témata manželství, krize manželství, sebevědomí, odpuštění, rozdílností, komunikace, komunikačních technik, vyjadřování citů, naplňování potřeb, sexuality i projevování pozorností
ve vztahu. Poskytli jsme účastníkům vlastní skripta. K naplnění cíle významně přispělo využití sociálního vlivu skupiny
a vzájemného sdílení.
Proběhl letní kurz a dvě víkendové „obnovy“ a také celoroční vzdělávání lektorů a vedoucích párů. Letní kurz byl s účastí
239 osob, jarní obnova 104, podzimní obnova 115 osob.

Manželské večery

Rozšířili jsme na více míst seriál osmi setkání v příjemné atmosféře večeře při svíčkách, který ovšem má cíl inspirovat
k budování zdravého a trvalého manželství. Využívalo se atmosféry schůzky, společného času a intimity. Po večeři proběhlo uvedení do tématu pomocí filmu s přednášejícím manželským párem. Přednáška a sdílení zkušeností bylo zaměřeno
na upevnění vztahu, sebereflexi, komunikaci, odpuštění, nastavení vztahu s rodiči, manželskou intimitu. Následně účastníci v páru téma rozvíjeli v rozhovoru, byli motivováni i plněním úkolů, obdrželi jednoduchá skripta, takže jim zůstaly
hlavní body tématu i vlastní poznámky a písemné odpovědi na úkoly.
V roce 2011 jsme nabídli zájemcům 10 kurzů, jichž se zúčastnilo celkem 180 účastníků a další 43 hosté se účastnili
posledních setkání v rámci programu.

Podpůrné aktivity

Jednalo se o akce, ve kterých jsme chtěli podpořit člověka v jeho rozhodnutí pro život ve vztahu, a to především v době,
kdy přicházejí těžkosti – jako např. stereotyp, nezájem o druhého. Nabízely změnu prostřednictvím přeorganizování
stále se opakujících monotónních činností, relaxaci v příjemném prostředí, nové nápady, jiný pohled na problematiku,
apod.
V roce 2011 se uskutečnily tyto aktivity:
Obnovy pro muže			
2 obnovy – celkem 62 muži
Obnovy pro ženy			
3 obnovy – celkem 113 žen
Obnovy pro páry			
2 obnovy – celkem 172 osoby
Víkendy pro ženy			
1 víkend – 26 žen
Tvořivé víkendy			
2 víkendy – celkem 54 osoby
Tvořivá odpoledne
14 setkání – 138 osob
Den pro rodinu			
1 celodenní setkání – 75 osob
Ples Centra 			
1 ples – 210 účastníků
Maškarní bál pro děti		
1 bál – 65 dětí s rodiči
Výuka židovských tanců		
2 cykly po 6 večerech – celkem 29 osob

Manželská setkání seniorů

Program zaměřený na prohlubování vztahů se konal jako reakce na výslovnou poptávku manželských dvojic v seniorském věku. Obsahoval přednášky a skupinovou práci, ovšem se specificky zaměřenými tématy.
V roce 2011 se setkání zúčastnilo 40 osob.
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STŘEDISKO RODINA
KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ

V roce, kdy omezené finanční prostředky vytvářely tlak na zmenšování objemu práce, jsme upřednostnili zachování
individuální pomoci. Posláním komplexního poradenství je odborná individuální pomoc a doprovázení lidí v obtížných,
zejména vztahových situacích. Snažili jsme se o zachycení problému klienta v prvopočátku a jeho navracení k přirozeným vzorcům fungování vztahů, dále posílení jeho sebepřijetí a přispění k formování osobnostní zralosti klienta.
Vědomě jsme také vybavovali klienty dovednostmi potřebnými pro manželskou a rodičovskou roli.
Výhodou komplexního poradenství bylo, že se nabízel prostor pro řešení komplikovaných problémů v celé jejich šíři
tak, aby klient nemusel být odesílán do různých zařízení a vystaven opětovnému, bolestnému odkrývání problému,
ale mohl vyřešit svůj problém na jednom místě. Poradenskou práci jsme koncipovali jako týmovou, včetně ošetření
intervizemi a supervizemi. Oddělení je tvořeno těmito poradnami:

Poradna pro ženy a dívky

Poradna je registrovanou sociální službou, s výslovným posláním: „… anonymně pomáhat dětem a dospělým lidem
v nepříznivých životních situacích, zvláště osobních a vztahových, případně vzniklých v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím.“ Příležitostně sloužila i několika klientům z agendy OSPOD. V roce 2011 poskytovaly službu dvě pracovnice
a kromě poradenství zpracovaly inovované metodické materiály za pomoci odborné konzultantky. Pracovnice zároveň
zkušenosti z reálných lidských příběhů využívaly jako lektorky při realizaci školního preventivního semináře.

Mediace a rodinné konzultace

Posláním zde bylo pomáhat k dohodě ve sporu a posilovat vlastní schopnosti a dovednosti žít kvalitní vztahy. Častými
uživateli mediací byly manželské dvojice a bylo radostí být u toho, když vykročily s novou chutí na další společnou cestu.

Psychologická poradna

Poradna zajišťovaná externí psycholožkou nabízela psychologické rodinné poradenství, do týmové práce přispěla
zejména diagnostikou a obrovskou zkušeností v psychologické službě pro děti.

Pastorálně terapeutická poradna

Byla specifickým poradenstvím zaměřeným na pomoc k co nejplněji prožívanému životu a k životu z víry.

Poradenství v oblasti plánování rodičovství

Poradna s posláním dodat odbornou kompetenci při nakládání s plodností celoročně poskytovala výuku symptotermální
metody. Přirozené metody regulace porodnosti plně respektují svobodu a vlastní rozhodování párů, mnohé využívaly
tyto poznatky při relativní neplodnosti, další k vyhnutí se početí, vždy podle vnitřní potřeby páru. V roce 2011 se uskutečnila 61 velká konzultace a 30 kontaktů pro 39 klientů nebo dvojic.
Za celý rok 2011 prošlo všemi aktivitami individuálního poradenství celkem 212 osob. Výkonů, které počítáme
po 30 minutových intervencích, bylo 1334, což činí 667 hodin přímé práce.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY A KURZY
Kurz efektivního rodičovství (KER)

Patří do preventivních programů s dlouhodobým dopadem na zdravý rozvoj rodiny. KER vychází z principů individuální
psychologie Alfreda Adlera a jeho žáka Rudolfa Dreikurse.
Základní Kurz efektivního rodičovství tvoří devět setkání dvou lektorů s uzavřenou skupinou rodičů, je vhodný
pro rodiče dětí různého věku. V jednotlivých lekcích byly probírány základní principy pozitivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života. Kurz byl vždy veden zážitkovou formou, rodiče se aktivně podíleli na programu,
dostávali pracovní listy a náměty pro domácí procvičování, díky kterým měli možnost se k probranému tématu vracet
i později. Nezanedbatelnou úlohou skupiny bylo načerpání nových sil a energie, možnost si odpočinout, aby byl rodič
dále schopen s chutí a zodpovědností plnit jednu z nejnáročnějších životních rolí a profesí zároveň, tj. být dobrým rodičem svým dětem s vědomím své nedokonalosti.
V roce 2011 se počet kurzů oproti roku 2010 zvýšil na 4 kurzy, celkem pro 39 osob; dále proběhla 4 pokračovací jednorázová setkání pro celkem 29 osob.

Školení přirozeného plánování rodičovství

Tradičně jsme uspořádali odborné školení v symptotermální metodě, při kterém jsme představili její medicínské odborné základy - krátké přednášky se střídaly s praktickými úkoly, vyplňováním záznamů, s rozmanitými kvízy i hrami.
Symptotermální metoda byla představena i v souvislosti s etickými pohledy a praxí manželského života. Určení plodných dnů lze využít při touze po dítěti a opačně i v situacích, kdy se manželé chtějí otěhotnění vyhnout. V roce 2011
se uskutečnilo školení pro 15 osob, v dalších případech jsme vzdělávání modifikovali na jednodenní, které pod názvem
„Úvod do metody přirozeného plánování rodičovství“ proběhlo dvakrát pro 19 osob. Dále se uskutečnila dvě doškolovací jednodenní setkání pro instruktory symptotermální metody s účastí 37 osob.
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KLUB ÁMOS
Klub ÁMOS - jak již jeho název napovídá, realizuje autorské interaktivní projekty, založené na Komenského principu
škola hrou. Projekty jsou určeny nejen dětem a mládeži z ostravských i mimoostravských škol, ale také lidem s handicapem, rodinám i široké veřejnosti. Návštěvníci si na výstavách mohou vše osahat, aktivně se do výstavy zapojit. Nejoblíbenějšími projekty stále zůstávají interaktivní výstavy a Dny řemesel. Pravidelně se uskutečňují Dny velikonočních
řemesel, Dny vánočních řemesel a také Dny řemesel speciál, jež jsou určeny pro děti s handicapem. Na našich netradičních interaktivních výstavách návštěvníky provází vyškolený lektor, který se jim plně věnuje. Pracují s katalogem, do
něhož si zapisují řešení úkolů, nebo si dávají za úspěšně vyřešený úkol razítka. Lektor závěrem s návštěvníky zhodnotí
výsledky. U nás se zkrátka opravdu nikdo nenudí!
Pro děti i dospělé také pořádáme netradiční divadelní představení. O spokojenosti návštěvníků svědčí kladné
a pochvalné reakce z knihy návštěvníků, ze které uvádíme:
20. 5. 2011

Doba měst a hradů

Naprosto úžasná výstava! Děti si v praxi vyzkoušely, jak se žilo ve středověku.
ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba, 4.B
3. 10. 2011

Oči nevidomých - uši neslyšících

Klub ÁMOS a váš projekt opět nezklamal. Jste zárukou kvalitně odvedené práce a s vašimi aktivitami jsme vždy velmi
spokojeni. Děkujeme.
ZŠ Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh, 5. B
p. uč. L. Lindovská
V rámci projektu „Muzeum na kolečkách“ mohou naše projekty shlédnout návštěvníci dalších měst a obcí ČR.
Na přípravě projektů spolupracujeme s mnoha subjekty, např. s Dětským rehabilitačním stacionářem při Městské nemocnici Ostrava; Ostravským muzeem; Zoologickou zahradou Ostrava; Armádou spásy ČR; Lesy České republiky,
s.p.; Technickými službami Ostrava-Slezská Ostrava; Chráněnou dílnou Charity sv. Alexandra; Diagnostickým ústavem mládeže Ostrava-Přívoz; ArcelorMittal Ostrava a.s.; Městským muzeem a galerií Polička; Střední zahradnickou
školou Ostrava.
V roce 2011 navštívilo naše projekty v Klubu ÁMOS celkem 12 008 osob. V rámci projektu „Muzea na kolečkách“
a „Muzea na kolečkách na školách“ shlédlo naše akce dalších 31 086 návštěvníků.

PROJEKTY Klubu ÁMOS V ROCE 2011
Dny velikonočních řemesel

Pod vedením proškolených řemeslníků návštěvníci projektu vytvářeli např. kraslici zdobnou ovesnými vločkami, košíček pletený z pedigu, velikonoční úvazek, sádrový odlitek s velikonoční tématikou. Projektu se zúčastnily také děti
s handicapem či žáci keramického kroužku ze Staré Vsi nad Ondřejnicí - celkem 3392 osoby.

Dny vánočních řemesel

Projekt přibližuje nejen tradiční řemesla a lidové zvyky, ale také význam Vánoc.
Děti si odnášely vlastnoručně zhotovené výrobky. Tentokrát vyráběly kapra z pedigu a šény, zdobily baňku svým vlastním originálním motivem, vyráběly perníček s cukrovou polevou a vánoční blahopřání z barevného papíru s motivem kovotepectví. Projekt navštívily také děti ze Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené
v Ostravě Porubě; žáci ze Soukromé základní školy speciální pro žáky s více vadami v Ostravě - 3 280 návštěvníků.

Dny řemesel speciál

Projekt přibližuje tradiční řemesla dětem se zdravotním postižením v Dětském rehabilitačním stacionáři při Městské
nemocnici Ostrava - celkem 240 osob.

Společné víkendové pobyty

Projekt je určen pro osamělé matky s dětmi ohrožené sociálním vyloučením, klientky různých sociálních zařízení
a azylových domů, které jsou stejně jako jejich děti ohrožené bezdomovectvím a kriminalitou. V rámci projektu se uskutečnily 2 běhy. Projekt probíhal ve spolupráci s Armádou spásy - Prevence bezdomovectví - celkem 57 osob.
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KLUB ÁMOS
Dřevo, dřívko, dřívečko

Zážitková výstava ukázala úlohu dřeva v historii i současnosti člověka. Děti se seznámily s druhy a vlastnostmi dřeva,
jeho zpracováním a využitím v různých oborech, s řadou starých řemesel, které dřevo zpracovávají, s uměleckým zpracováním dřeva, výrobou dřevěných hudebních nástrojů, loutek a hraček. Nedílnou součástí byla možnost si prakticky
vyzkoušet řadu činností, jako např. řezání dřeva, stloukání kola, poznávání kuláčků dřev, chůzi v pravých dřevácích
nebo vytváření vlastní intarzie. Část výstavy byla věnována ekologii, ochraně lesa a dřevu jako obnovitelné surovině celkem 617 dětí

Doba měst a hradů

Interaktivní výstava představila zvyklosti středověku. Děti a mládež se aktivně zapojily do soudobých činností. Výstava
vznikla ve spolupráci s Městským muzeem v Poličce. Celkem výstavu navštívilo 1030 osob.

O zvuku a lidech

Výstava přiblížila zvuk v různých podobách a ukázala důležitost zvuku v našem životě. Děti a mládež si vyzkoušely
netradiční hudební nástroje. Dozvěděly se, jak funguje lidské ucho, zvuk ve filmu apod. Projekt navštívilo 890 osob.

Hlavolamy – V uličkách starého města

Interaktivní výstava. Žáci v uličkách starého města řešili hádanky, hlavolamy a skvěle si procvičili logické myšlení,
postřeh - celkem 1005 návštěvníků.

Vánoční příběh

Divadelní představení divadla Já to jsem. Tradiční zpracování této události, a to především podle Lukášova evangelia,
shlédlo - celkem 84 dětí.

Sněhurka a sedm trpaslíků

Loutkové představení Teátru Víti Marčíka - celkem 78 osob.

Robinson Crusoe

Divadelní představení Teátru Víti Marčíka. Robinson Marčík návštěvníky přesvědčil, že ostrov v jeho podání není vůbec
opuštěným místem - celkem 27 osob.

Pinocchio

Divadelní představení pro děti divadla Já to jsem - celkem 40 osob.

Moravské pašije

Divadelní představení teátru Víti Marčíka. Autor a herec v jedné osobě Víťa Marčík ztvárnil pašije osobitým způsobem
– lidovou formou, jako vypravěč a loutkář - celkem 124 osob.
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PROJEKT VÝZVA
Projekt VÝZVA pomáhá rodinám, které se starají o dítě či mladého člověka se zdravotním postižením, chce je podpořit,
provázet a odlehčit jim. Dětem a mladým lidem se zdravotním postižením chce pomoci žít způsobem, který se podobá
běžnému životu jejich vrstevníků, překonávat znevýhodnění, která jim jejich situace přináší, a nabízet jim nové možnosti
a zkušenosti.
Dětem a mladým lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám o ně pečujícím nabízí Projekt VÝZVA čtyři
služby – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, osobní asistenci OASA, odlehčovací službu RESPIT a integrační klub
BRÁNA.

RODINNÝ PRŮVODCE odborné sociální poradenství
„chci to zvládnout…“
Jsem ráda, že jsem v době po narození mé dcery se zdravotním postižením, našla na internetu kontakt na Rodinného
průvodce. Bylo to období častých návštěv lékařů, velkých obav a nejistot. Pracovnice služby nás navštívily u nás doma
a od té doby nás zkušeně provází. Vzhledem k tomu, že se děvčata ze služby orientovala v problematice zdravotního
postižení, přinesla do naší rodiny mnoho informací, nápadů, naděje i optimismu. Začala jsem se také scházet s rodiči dětí
s postižením v otevřené skupince a potkala tak lidi, se kterými máme společné téma. Zúčastňuji se i Tematických dílen,
kde se pod vedením lektora učíme řešit situace, které život přináší. Rodinný průvodce nám mnohokrát poradil v otázkách nároků na sociální dávky, při integraci dcery do školy, v nabídce kompenzačních pomůcek i ve výběru odborného
lékaře. Využíváme i bezplatnou půjčovnu kompenzačních pomůcek. Aktivita Za lano, kde se setkávám s rodiči s dětmi
s postižením z celé republiky, mi dává možnost změnit něco v přístupu společnosti k lidem s postižením. Děkuji všem
z Rodinného průvodce za jejich podporu. (maminka)
RODINNÝ PRŮVODCE nabízí odborné sociální poradenství a podporu při řešení obtížné životní situace osobám
se zdravotním postižením do 35 let, jejích rodinám 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.
V roce 2011 poskytl RODINNÝ PRŮVODCE 865 intervencí a 174 kontaktů 216 pečujícím osobám a mladým se zdravotním postižením.

OASA osobní asistence
„můžu žít podle svého…“
Výhody osobní asistence vidím v tom, že nejsem sám, když nejsou rodiče doma, že mi osobní asistentka pouští PC
a přepíná programy, které chci sledovat. Sleduje je se mnou a probíráme to spolu, to mám rád. Osobní asistentka
mě doprovází do Střediska pracovní rehabilitace, tam sám nemůžu, na nákupu, když si chci něco koupit pro sebe
(dobroty, CD, DVD apod.). Čte mi knížky, pomáhá s jídlem, masíruje. Jsem rád, že ji mám! Kdyby nebyla, starali
by se rodiče. (Jan, 21 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 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 2011 poskytla OASA dětem a mladým lidem se zdravotním postižením 31 846 hodin osobní asistence.
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PROJEKT VÝZVA
RESPIT odlehčovací služba
„mám čas… a mé dítě je v dobrých rukou…“
Syn si může splnit nějaké přání a já u toho nemusím být.
Mám čas na sebe i ostatní děti. Můžu si odpočinout nebo dokonce i lehnout.
Dcera není závislá jen na mně, má i jiné pomocníky, a pak přijde a vypráví mi.
Dcera s asistentkou mají spolu čas vařit, dělat něco dlouhodobého a časově náročného.
Můžu na čas odběhnout a vše potřebné zařídit a neřešit, jak to zvládnout s dcerou.
V potřebnosti pravidelného cvičení s dcerou mě má kdo zastoupit.
Máme čas na nás s partnerem a můžeme posilovat náš vztah.
Nemusím s ním vše dělat já, nemusím u všeho být.
Můžu k sousedce na kafe.
(rodiče o odlehčovací službě RESPIT)
RESPIT poskytuje odlehčovací službu osobám, které pečují o dítě či mladého člověka od 1 roku do 35 let se zdravotním
postižením. Odlehčení a odpočinek pečujícím osobám nabízí prostřednictvím krátkodobé občasné asistence u jejich
dětí, podle jejich okamžitých potřeb, tak, aby si mohly 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.
V roce 2011 poskytl RESPIT 2 686 hodin odlehčovací služby v 51 rodinách.

BRÁNA integrační klub
„chci něco prožít…“
Na této víkendovce se mi líbilo všechno, hlavně šití, výroba beránků – že to můžeme zkoušet, to co doma nezkusíme,
to je super, má dobrovolnice, zkrátka celý program. Co se mi ale nelíbilo? – moje rýma. (Katka)
Je supr vidět, že to zdravé kamarády s námi baví a chtějí pomáhat a bavit se s náma. (Niki)
Víkend se mi líbil celý. Líbilo se mi, že byla legrace a zábava (jako vždy) a že nám sněžilo… (Lucka)
Mám Bránu moc ráda a cítím, že ona mě taky. Už teď se těším na další Dámskou jízdu a budu si přát, abych zase mohla
jet. (Terezka)
Na této víkendovce se mi líbila výroba králíčků, potom se mi líbilo, jak jsme modelovali s tou hmotou, jak jsme dělali
ty věnečky, živá vazba a chutnalo mi tady. (Deniska)
Poznala jsem soutěžení v první lize a vím, že musím ještě hodně a hodně trénovat. Chci moc poděkovat všem trenérům, asistentům, kamarádům, spoluhráčům, mojí rodině a Bráně za pomoc a podporu, že mohu tento sport hrát. Boccii
zdar!!! (Niki)
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. Pořádá pravidelná setkání v klubu, individuální setkání, setkávání dospělých s lektorkou,
výlety, víkendové pobyty, keramický kroužek a sportovní kroužek boccia s týdenním prázdninovým soustředěním.
V roce 2011 BRÁNA uspořádala celkem 86 akcí pro 40 dětí a mladých se zdravotním postižením ve věku od 7 do 35 let.
Na akcích pomáhalo a asistovalo 74 proškolených dobrovolníků, kteří BRÁNĚ obětavě věnovali 4 634 dobrovolnických
hodin.
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PROJEKTY FINANCOVANÉ EU
ZÁŽITKOVÉ UČENÍ – interaktivní výukové programy vedoucí k rozvoji
klíčových kompetencí
Klub ÁMOS zahájil 1. 6. 2011 projekt ZÁŽITKOVÉ UČENÍ – interaktivní výukové programy vedoucí k rozvoji klíčových
kompetencí financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.
Projekt je originální svou koncepcí, nabízí netradiční, neformální způsob výuky, který aktivně zapojuje žáka do výuky
a zvyšuje jeho motivaci k učení. Vytvořené výukové programy pro žáky 1. stupně ostravských i mimoostravských ZŠ prostřednictvím interaktivních vyučovacích metod - zkušenostního učení a zážitkové formy výuky - vedou k rozvoji klíčových
kompetencí žáků a k posílení mezipředmětových vazeb.

V rámci projektu byly v roce 2011 vytvořeny 3 interaktivní výukové programy:
1. Oči nevidomých - uši neslyšících: program žákům umožnil si vyzkoušet, zda se na své smysly mohou spolehnout,
rozšířil a upevnil nejdůležitější informace o nich a jedinečným způsobem přiblížil svět nevidomých a neslyšících.
2. Rekordy a kuriozity ze světa zvířat - savci: program se věnoval zajímavostem ze života savců, zážitkovým způsobem
přiblížil dovednosti, které jsou savcům vlastní, ale také seznámil žáky se savci žijícími v městské aglomeraci, s ochranou
velkých šelem v Beskydech a s kriticky ohroženými druhy v ČR.
3. Tradiční řemesla: výukový program přiblížil svět řemesel a řemeslníků v dobách dřívějších a umožnil žákům
si vyzkoušet svou zručnost. Žáci se prakticky seznámili s hrnčířstvím, šperkařstvím, metlářstvím a brašnářstvím.
Každý výukový program se skládal z interaktivního projektu a z výukových materiálů, se kterými žáci při návštěvě interaktivního projektu a následně ve škole pod pedagogickým vedením pracovali. Ve výukových materiálech byly pro žáky
připraveny písemné a praktické úkoly pro utvrzení získaných poznatků. První tři výukové programy projektu se setkaly s
obrovským zájmem a navštívilo je celkem 2 578 žáků.

ANIMA CZ region3
a zaměstnání.

opatření na podporu slučitelnosti rodiny

Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/26.00320
Doba realizace projektu: 09/2009 – 08/2011
Projekt obsahoval funkční, praxí ověřený vzdělávací program pro ženy s dětmi na trhu práce a další související aktivity.
Vzdělávací program ANIMA CZ region3 se zaměřoval na specifickou situaci žen, které jsou ohrožené nezaměstnaností
v souvislosti s předcházející, stávající nebo potenciální péčí o dítě nebo seniora. Cílem projektu bylo předcházet ohrožení
nezaměstnaností a diskriminací na trhu práce. V rámci tohoto projektu byly našimi partnery Rodinné centrum Blansko,
Centrum pro rodinu Zlín o.s. a Národní centrum pro rodinu.
Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
V roce 2011 měli ženy/muži možnost získat vzdělání v těchto kurzech:
Motivační kurz 1 běh, úspěšně absolvovalo 16 žen.
Terénní motivační kurz 1 běh, úspěšně absolvovalo 11 žen.
Ženy bez šance? 1 běh, úspěšně absolvovalo 17 žen.
Kurz rozvoje kompetencí 1 běh, úspěšně absolvovalo 19 žen.
Nová otcovská role 1 běh, úspěšně absolvovalo 8 mužů.
Jednotlivé typy kurzů na sebe navazovaly a tak umožnily absolvování i více typů podle měnících se životních okolností
a s nimi souvisejících potřeb.
Poradenství/mediace - doplňovalo vzdělávání a zaměřovalo se na konzultace z oblasti pracovně právní problematiky.
Mediaci jako alternativní metodu řešení konfliktu pomocí mediátora využívali účastníci kurzů řešící svou individuální situaci při hledání pracovního uplatnění či pracující na harmonizaci soukromého a profesního života.
Poradenství využilo 27 klientů/ek.
V rámci projektu byly ve spolupráci s brněnským partnerem Národní centrum pro rodinu zpracovány a vydány tematické
newslettery č. 3, 4 a brožura Potřeby žen na rodičovské dovolené. V rámci infokampaně bylo osloveno 127 klientů/ek.
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A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR
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 rozšiřoval nabídku
služeb Projektu VÝZVA a navazoval na evropský Projekt INTEGRACE, realizovaný v letech 2006 až 2007. Projekt byl
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj a Moravskoslezského kraje, v rámci programu SROP grantového schématu Síť sociální integrace 2006.
Aktivity a výstupy projektu:
-  rozšíření půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek o rehabilitační pomůcky a speciální pomůcky
a komponenty k PC
- setkávání svépomocných skupinek
- vznik rehabilitační asistence REHAST – pomoc rodičům při fyzioterapeutickém cvičení s dítětem v domácnostech
- počítačové kurzy pro děti a mladé lidi s handicapem – kurzy s individuálními plány dle potřeb a možností dětí s handicapem
- seminář s názvem „Jak přijímat své hranice a zároveň být respektována okolím“ pro maminky pečující o dítě s postižením
- podpora využívání odlehčovací služby
- rozšíření poradenství rodinného průvodce v oblasti integrace dětí s handicapem do škol a využití volného času
- vznik asistenčního centra a akreditovaného kurzu pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách
- rozšíření nabídky integračních aktivit
Aktivit se v rámci celého projektu zúčastnilo a projektem bylo podpořeno 238 účastníků. Většina aktivit vzniklých projektem stále funguje a pokračuje v činnosti Projektu VÝZVA.

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 sociálních služeb BRÁNA a Poradna pro ženy a dívky a aktivity Osobní konzultace a mediace v rozšířených prostorách střediska Syllabova 19
v Ostravě-Zábřehu. Vytvoření zázemí 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 • vybavení kanceláře pro aktivitu Osobní konzultace a mediace
• zajištění proškolení 2 zaměstnanců v mediaci • vybavení společných prostor – klubovna/přednášková místnost, kuchyňka a společná chodba • pořízení specifického vozidla pro převoz dětí a mladých lidí se zdravotním postižením,
uživatelů služeb integračního klubu BRÁNA • zajištění povinné publicity.
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OSTATNÍ AKTIVITY
V roce 2011 se zástupci naší organizace zúčastnili nebo zorganizovali mnoho aktivit:
5. 2. 2011 se naše organizace stala partnerem Bohémského plesu, pořádaného ostravskou uměleckou scénou.
S týmem autorů Bohémského plesu jsme již spolupracovali při benefiční akci Světlo dětem s handicapem a v této spolupráci pokračovali partnerstvím plesu, na kterém se kromě dobré zábavy také dražila fotografie a obraz na podporu
činnosti naší organizace.
Do plesové sezóny jsme 18. 2. 2011 přispěli již tradičním plesem Centra pro rodinu a sociální péči o.s., který se konal
ve Staré Bělé. Návštěvníci se ocitli v minulém století v uličkách Starého města. Předtančením v tomto duchu zahájili ples naši kamarádi z integračního klubu BRÁNA a dále se tančilo podle tanečního pořádku, jenž obdržely dámy
u vstupu. Na plese se bavilo 210 návštěvníků.
8. 3. 2011 jsme prezentovali sociální služby naší organizace na Kariéře plus 2011 pro vysokoškolské studenty
a absolventy z celého Moravskoslezského kraje, kterým jsou zde organizacemi nabízeny pracovní příležitosti.
16. 5. 2011 jsme prezentovali naši organizaci v Restaurantu Eukalyptus na zahájení výstavy obrazů Radka Nogola.
Lidé zde měli možnost přispět finančními prostředky na činnost Centra pro rodinu a sociální péči o.s.
V rámci projektu Noc kostelů jsme se 27. 5. 2011 zapojili do programu v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie
v Ostravě-Přívozu.
Své aktivity a služby prezentovalo Středisko RODINA a Projekt VÝZVA 23. 6. 2011 na čtvrtém ročníku akce Lidé lidem,
která se uskutečnila na Masarykově náměstí v Ostravě.
8. 11. 2011 jsme spoluorganizovali již šestou meziresortní konferenci o týmové spolupráci Pracujeme společně. Konference na téma „Osobní asistence – možnost prožít život lépe“ se zúčastnilo 101 účastníků.
Projekt VÝZVA prezentoval svou činnost na červnovém benefičním koncertu Nová Bělá pod otevřeným nebem.
Výtěžek z této akce věnoval Městský obvod Nová Bělá na podporu činnosti Projektu VÝZVA .
Integrační klub BRÁNA fandil v 24. 6. 2011 florbalovému utkání v hlučínské sportovní hale, kde se dva týmy mladých
sportovců z Hlučínska snažily překonat republikový rekord v non-stop hraní florbalu. Po 36 hodinách hry hlučínští
florbalisté překonali i rekord světový. Integrační klub BRÁNA na této akci mohl prezentovat svou činnost i sportovní
aktivitu, které se věnuje - sportovní hru boccia. Výtěžek z akce byl pořadateli darován BRÁNĚ na připravované letní
soustředění boccia.
Již tradičně se zapojil 4. 7. 2011 Klub ÁMOS interaktivní výstavou V uličkách starého města do bohatého programu
pro děti na Dnech lidí dobré vůle – Velehrad 2011.
Interaktivní výstavou Dobrodružství na hradě se naše organizace v srpnu prezentovala na projektu s názvem „Konec
prázdnin“ určeném převážně dětem, neboť byla jednou ze tří organizací, na které byl určen výtěžek z této akce.
Klub ÁMOS se v červenci zapojil interaktivní výstavou do Festivalu v ulicích probíhajícího v rámci Colours of Ostrava.
Byla zde jedinečná atmosféra a zajímavý bohatý program.
Díky našim partnerům, jimiž jsou Svítidla Králův Dvůr a.s., obchodní centrum Galerie, Rádio ČAS, Klaunské divadlo
MIMO, regionální noviny Proostravsko a Romanu Pastorkovi jsme 15. a 16. 11. 2011 uskutečnili 5. ročník benefiční akce
Světlo dětem s handicapem. Během dvou dnů prodeje úsporných žárovek za 50 Kč, které prodávali dobrovolníci a uživatelé integračního klubu BRÁNA, děti a mladí lidé se zdravotním postižením, se vybrala částka 34 346 Kč. Celý výtěžek
z benefiční akce byl použit na realizaci integračních pobytů uživatelů integračního klubu BRÁNA.
28. 11. 2011 se v Hale Bonver Aréna uskutečnil již šestý ročník komunitní a dobročinné akce na podporu místních
neziskových organizací Advent plný andělů. Naše organizace se zde prezentovala a prodávala výrobky klientů, přátel
a dobrovolníků.
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V rámci Dne dobrovolnictví ArcelorMittal 2. 12. 2011 deset zaměstnanců pomáhalo v Klubu ÁMOS na projektu Dny
řemesel pro zdravé a zdravotně postižené. Projektu se zúčastnil také předseda představenstva Tapas RAJDERKAR.
16. 12. 2011 prodávali naši zaměstnanci, díky podpoře statutárního města Ostravy, na Vánočních trzích výrobky
klientů organizace.
Práce na filmu – Byla jedna rodina
V průběhu roku jsme při různých příležitostech prezentovali pilotní díl, například při besedách se studenty, při setkání
se zástupci médií apod.. Natočení dalších dílů bylo součástí našeho evropského projektu na téma slaďování rodinného
a pracovního života. Bohužel ve velké konkurenci nebyl projekt podpořen.
Služba RODINNÝ PRŮVODCE Projektu VÝZVA se podílí na organizaci celostátní aktivity Za lano. Posláním aktivity je
vytváření přímého tlaku na legislativní a jiné překážky, s cílem zlepšit neutěšené postavení rodin pečujících o dítě
nebo dospělou osobu s těžkým zdravotním postižením. V roce 2011 proběhla dvě setkání, v pořadí již XII. a XIII. Na jaře
v krásném prostředí centra Auxilia ve Vsetíně a na podzim v příjemném okolí třebovického parku v Altánu v Ostravě Třebovicích. Rok 2011 byl především ve smyslu příprav „sociální reformy“, a proto „sociální reforma“ byla hlavním tématem
našich setkání. Mimo legislativní oblasti jsme se také věnovali tématu všeobecnějšímu, a to o životu pečující maminky
– její osobní zkušenosti, tomu, co se jí povedlo, co by změnila, jak vybírala školu, postupnému osamostatňování, opatrovnictví, navázaným službám apod. Zajímavým tématem bylo rovněž vystoupení některých občanských sdružení – za
jakým účelem vznikla a jaký mají přínos pro rodiny nebo děti se zdravotním postižením. Na setkáních Za lano se vždy
podaří vytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru, což je pro rodiče velmi přínosné a povzbuzující. V roce 2011 se
aktivity Za lano zúčastnilo 64 rodičů z různých míst České republiky.
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. je zakládajícím členem Asociace Center pro rodinu a sociální péči (ACER), spolupracuje s Asociací pro osobní asistenci (APOA) a je zapojeno do procesu Komunitního plánování sociálních služeb
a souvisejících aktivit v Ostravě.

KONTAKTY S NOVINÁŘI
Informace o projektech byly zveřejňovány v těchto médiích a tiskovinách:
- Pravidelné spoty/upoutávky o projektech CPR pro veřejnost v rádiích:
Radio Proglas, Český rozhlas Ostrava, Čas a Orion
- Pravidelné zveřejňování akcí CPR pro veřejnost v periodikách:
Radniční listy, Centrum, Program, Okno, Cesta Opava, Moravskoslezský deník, MF DNES, Právo, Katolický
týdeník, Zpravodaj VÝZVA a na informačních webových portálech MIC, MSK, ICN, AZ Rodina atd.
- Redakční spoty o aktivitách CPR v TV NOE
- Březen 2011 – pozvánka a článek o Manželských setkáních v časopise Okno
- Srpen 2011 – dvoustrana o Manželských setkáních v Katolickém týdeníku
-  Listopad 2011 – spoty, články ohledně benefiční akce „Světlo dětem s handicapem“ v radiu ČAS, Proglas,
v týdeníku Proostravsko a časopisu PRIO.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011
Výnosy celkem										

18 182 027

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

1 541 535
8 000
12 458 572
  3 777 490
393 914
2 516

Náklady celkem										

19 953 838

Z toho:				
správní režie
Materiál
                                  78 205
Energie
                                104 666
Opravy a udržování
                                                16 879
Cestovné
                     6 384
Služby
                               202 382
Mzdové náklady
                                 66 251
Ostatní daně a poplatky
                               252 887
Poskytnuté dary                                                                 11 000
Úroky z úvěru
                               122 008
Ostatní náklady                                                                  30 434
Odpisy                     
  600 698

nákl. na projekty
celkem
                    1 878 839
          1 957 044
                       497 249
             601 915
                       162 332
              179 211
                         33 584                       39 968
                    2 925 185
          3 127 567
                  12 864 504
        12 930 755
                           9 600
             262 487
                                  0
              11 000
                                  0
            122 008
                         90 752
            121 186
                                  0
            600 698

			
Hospodářský výsledek				

-1 771 812

						
Pokladní zůstatek k 31.12. 2011:									
Zůstatek běžného účtu k 31.12. 2011:							
Závazky k 31.12. 2011:										
Půjčky k 31.12. 2011:									
Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku k 31.12. 2011:				

50 879
104 146
82 774
4 802 000
2 119 216

Obdržené finanční dary fyzických osob:							
Obdržené finanční dary právnických osob:							
Veřejná sbírka: 											

462 082
702 732
32 379

Příjmy z vlastní činnosti:

						

Sociální služby osobní asistence a odlehčovací služba						
  1 657 871
Realizace interaktivních výstav								
  961 762
Přednášková a poradenská činnost, pobytové akce						
  1 025 613
Prodej zboží											 33 261
Reklama a pronájmy										 98 983
Poskytnuté granty v roce 2011:
							
Poskytovatel				
podpořený projekt			
Nadace Patrik dětem			
Aktivity integračního klubu BRÁNA			
NROS ze sbírky Pomozte dětem!		
Podpora rovných příležitostí pro Zdeňka		
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Podpora osobní asistence u dětí a mladých
						
dospělých se zrakovým postižením		
Nadace OKD					
Podpora osobní asistence ve škole 		
						
u dětí se zdravotním postižením		
F-Nadace					
Škola partnerství		
			
Nadační Fond Kimex				
Dny vánočních řemesel			
						
pro zdravé i zdravotně postižené			
Nadace České spořitelny				
Zbudování nájezdní plošiny 			
						
Frýdlant n/Ostravicí				
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35 000
34 842
100 000
 		
112 500
12 000
 	
20 000
30 000

Poskytnuté dotace v roce 2011: 			
			
Poskytovatel					
			
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Statutární město Ostrava				
Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz		
Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz		
Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz		
Město Zábřeh					
Město Frýdek-Místek				
Město Frýdek-Místek				
Obec Sedliště					
Obec Studénka					
Obec Hošťálkovice				
Obec Stará Bělá					
Obec Albrechtice					
Ministerstvo práce a sociálních věcí			
Ministerstvo práce a sociálních věcí			
Ministerstvo práce a sociálních věcí			
Ministerstvo práce a sociálních věcí			
Ministerstvo práce a sociálních věcí			
Ministerstvo práce a sociálních věcí			
Evropský sociální fond a státní rozpočtet ČR 		
Moravskoslezský kraj				
Moravskoslezský kraj				
Evropský sociální fond a státní rozpočtet ČR 		
		
Úřad práce Ostrava				

podpořený projekt
Projekt VÝZVA - služba OASA 			
1 800 000
Projekt VÝZVA - služba RESPIT 			
620 000
Projekt VÝZVA - služba BRÁNA integrační klub		 219 047
Projekt VÝZVA - služba RODINNÝ PRŮVODCE		 200 000
Dobrovolníci v CPR					 190 000
Mediace - podpora zkvalitňování rodinných vztahů		 100 000
Dny řemesel pro zdravé a zdravotně handicapované		 300 000
Meziresortní konference					
30 000
Klub ÁMOS - celoroční činnost				
80 000
Společné víkendové pobyty				
70 000
Integrační pobyty - BRÁNA					 120 000
O zvuku a lidech						
80 000
Muzeum na kolečkách na školách				
50 000
Klub ÁMOS - celoroční činnost				
30 000
Společné víkendové pobyty				
39 000
Doba měst a hradů					
35 000
O zvuku a lidech						
4 700
Projekt VÝZVA - služba OASA				
20 000
Projekt VÝZVA - služba RESPIT				
8 000
Projekt VÝZVA - služba OASA				
15 000
Projekt VÝZVA - služba OASA				
25 000
Projekt VÝZVA - služba OASA				
6 972
Projekt VÝZVA - služba OASA				
32 984
Projekt VÝZVA - služba RESPIT				
2 500
Projekt VÝZVA - služba OASA			
2 500 000
Projekt VÝZVA - služba BRÁNA				 220 000
Projekt VÝZVA - služba RESPIT				 132 000
Projekt VÝZVA - služba RODINNÝ PRŮVODCE		 211 000
Komplexní program přípravy na manželství			 802 883
Manželská setkání a další prorodinné aktivity			 595 996
ANIMA CZ region3					 882 190
Komplexní poradenství ohroženým rodinám s dětmi		 246 000
Tématické dílny podporující rodičovské dovednosti		
47 700
ZÁŽITKOVÉ UČENÍ - interaktivní výukové programy
vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí 		
2 709 600
Mzdy zaměstnanců					
33 000
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se v roce 2011 stali součástí naší práce tím, že nás podpořili nebo s námi spolupracovali.
Bez Vás bychom nemohli naše aktivity realizovat. Děkujeme.
Činnost Centra pro rodinu a sociální péči o.s. v roce 2011 podpořili:
Individuální dárci: Babišová Andrea, Brožová Markéta, Doleželová Zdislava, Dorazil Jan, Fiedorová Ludmila, Göttlicherová Marie, Hodinová Pavla, Houdek Lukáš, Hurníková Kateřina, Juchelka Aleš, Kučera, Kuchař Pavel, Marták Ivo,
Matula Marek, Mrozek Lech, Nogol Sergej, Ostárek Matěj a ministranti z Hlučínska, Skalková Jana, Stanečka Ladislav,
Svobodová Renáta, Sýkora Petr, Škarohlíd Martin, Švorčík Jindřich, Olšovská Ludmila, Pastorek Roman, Praisová
Dáša, Ptáčník Tomáš, manželé: Bartečkovi, Bartíkovi, Bartošovi, Blinkovi, Celnarovi, Čadanovi, Čichoňovi, Davidovi, Doleželovi, Dvořákovi, Fojtachovi, Fritschkovi, Fuisovi Miroslava a Vladimír, Sylva a Miroslav Fuisovi, Hackenbergerovi, Hamříkovi, Hodečkovi, Horcí, Hurníkovi, Hrubešovi, Chudíkovi, Chvátalovi, Kadlčákovi, Kielarovi, Kloudovi,
Knapovi, Kolouchovi, Kopečtí, Kotáskovi, Kristkovi, Kunčarovi, Macoškovi, Martyníkovi, Mejzlíkovi, Mikovi, Mochovi,
Moravcovi, Ochvatovi, Oramovi, Pilnáčkovi, Ptáčníkovi, Regentovi, Rylkovi, Rýparovi, Řehořkovi, Sikorovi, Sládkovi, Slivkovi, Součkovi, Stejskalovi, Šimíčkovi, Škarohlídovi, Šotkovští, Šplíchalovi, Švébišovi, Trávníčkovi, Urbáškovi,
Veselkovi, Wormovi, Zajíčkovi.
Firemní dárci: Arcelor Mittal Ostrava, Biskupství ostravsko-opavské, Fórum dárců/Czech Donors Forum, Garáže
Ostrava, a.s., ha-vel family s.r.o., ha-vel internet s.r.o., HOPÍK s.r.o., Ing. Vladimír Hodina – INTENA, Klaunské divadlo
MIMO, Kofin Metal s.r.o., Konvent Minoritů v Opavě s.r.o., Lakum-KTL, a.s., MediPoint Europe s.r.o., Město Hlučín,
Město Kopřivnice, Město Ostrava, Město Příbor, Městský obvod Nová Bělá, Městský obvod Ostrava – Hrabová, Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o., MTA Ostrava s.r.o., Nadace České spořitelny, Nadační fond Kimex, Obec Bystřice,
Obec Hlubočec, Obec Jistebník, Obec Palkovice, Obec Trnávka, Obec Vendryně, OC GALERIE Ostrava-Třebovice,
Pneuservis Zavadil, Rappa s.r.o., Restaurant Eukalyptus, ŘKF Český Těšín, ŘKF Ostrava – Zábřeh, S.C.Johnson
s.r.o., Svítidla Králův Dvůr a.s., Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o., Technické služby, a.s. Slezská
Ostrava, VELA CZECH, s.r.o., ZEMAN ART s.r.o.,
S Centrem pro rodinu a sociální péči o.s. v roce 2011 spolupracovali:
Armáda spásy ČR , Calumite, s.r.o., CENAP Brno, Dalibor Hájek, Diagnostický ústav pro mládež - odloučené pracoviště Zákrejsova, Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava, Dobrovolnické centrum S.T.O.P.
Ostrava, Eko-info centrum Ostrava-EICO, EUROVIA CS, a. s., Hypermarket TESCO, Ostrava-Třebovice, Chráněná dílna Charity sv. Alexandra, Knihtisk s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Makyča INTERIÉRY, Městské muzeum a galerie Polička, MUDr. Jana Zuchnická, Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Ostravská univerzita – Katedra rehabilitace a Katedra psychologie a sociální práce, PETARDA PRODUCTION a.s., ONŽ, Soukromá
základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o., Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, Univerzita Palackého v Olomouci – Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Střední zahradnická škola
Ostrava, příspěvková organizace, Radio Proglas, Televize NOE, Diecézní charita ostravsko-opavská - Vesnička soužití,
VISTAFILM s.r.o., Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

