Programy, které probíhají pravidelně

PROGRAMOVÁ
NABÍDKA
září 2017 – leden 2018

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP)
nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací, poradenské
a pastorační programy, a také podporu v obtížných
životních situacích. Zřizovatelem CRSP je Biskupství
brněnské.
Chceme, aby se CRSP stalo místem, kam budou
lidé s důvěrou přicházet hledat podporu a inspiraci
pro spokojený rodinný život.

CRSP • Biskupská 7, Brno
542 217 464 • info@crsp.cz
www.crsp.cz • crspbrno

Naší cílovou skupinou jsou:
• partneři a snoubenci
• nastávající rodiče
• rodiče s dětmi
• neúplné rodiny
• rodiny s neklidnými a hyperaktivními dětmi
• pěstounské a osvojitelské rodiny
• senioři
• odborníci (sociální a pedagogičtí pracovníci,
lektoři, pracovníci s rodinami)
• široká veřejnost
www.crsp.cz • www.efektivnirodicovstvi.cz
www.neklidne-deti.cz • www.trojlistek.com
www.sluzbypestounum.cz • www.familypoint.cz

Bližší informace o všech programech naleznete na našich internetových stránkách www.crsp.cz.

Pondělí
9.15–10.15
Cvičení rodičů (prarodičů) s dětmi (1–2 roky)
10.30–11.30 Cvičení rodičů (prarodičů) s dětmi (2–3 roky)
13.00–17.00 Dětské kluby KERáček a Hyperáček
15.00–16.00 Cvičení po porodu s hlídáním dětí
16.00–18.00 SKEENER I a II (uzavřené skupiny), 1× 14 dní
16.15–17.45 Cvičení s přípravou na porod
17.30–18.30 Orientální břišní tance (začátečníci)
18.45–19.45 Orientální břišní tance (pokročilí)
Úterý
9.15–10.15
10.30–11.30

Cvičení rodičů (prarodičů) s dětmi (9–12 měs.)
English exercise group for parents with
children aged 2–5 yaers
13.00–17.00 Dětské kluby KERáček a Hyperáček
16.15–17.15 Cvičení pro těhotné - I. skupina
17.25–18.25 Cvičení pro těhotné - II. skupina
17.30–18.30 Ženy v pohybu aneb zdravý pohyb ženám
Středa
9.15–10.15
Ženy v pohybu aneb o děti je postaráno
10.00–11.00 Akce Family Pointu, 1× 14 dní
10.30–11.30 Hrátky s miminky (6 –9 měs.)
13.00–17.00 Dětské kluby KERáček a Hyperáček
15.00–16.00 Ženy v pohybu aneb zdravý pohyb ženám
16.15–17.45 Cvičení s přípravou na porod
18.00–19.00 Ženy v pohybu aneb zdravý pohyb ženám
Čtvrtek
9.15–10.15
Cvičení rodičů (prarodičů) s dětmi (2–3 roky)
10.30–11.00 Výtvarka pro rodiče (prarodiče) s dětmi
10.30–11.30 Cvičení rodičů (prarodičů) s dětmi (1–2 roky)
13.00–17.00 Dětské kluby KERáček a Hyperáček
15.00–16.00 Ženy v pohybu aneb zdravý pohyb ženám
16.30–17.30 Háďata (uzavřená skupina)
17.15–18.15 English Kids Club
18.00–19.00 Orientální břišní tance (středně pokročilí)
19.15–20.15 Orientální břišní tance (pokročilí)
Pátek
13.00–17.00 Dětský klub Hyperáček

Rodiny

Rodiny s dětmi s ADHD

Pedagogičtí a sociální pracovníci

Partneři, mladí • Snoubenci a manželé

Programy pro děti s ADHD, vzdělávání pro rodiče
a pracovníky s dětmi.

Akreditované kurzy (MPSV) v oblasti hyperaktivity u dětí
a práce s rodinami s dětmi s ADHD a v oblasti náhradní
rodinné péče.

Programy, které pomáhají při budování dobrých
partnerských vztahů, založených na lásce, úctě a věrnosti.
Programy pro mladé páry • Přípravy
na manželství • Programy pro manžele

Nastávající rodiče
Kurzy a semináře, které provedou nastávající rodiče
obdobím těhotenství, připraví je na porod a pomohou jim
zvládnout změny po narození dítěte.
Cvičení pro těhotné • Kurz pro nastávající rodiče
• Praktické semináře péče o dítě

Háďata • SKEENER • Otevřená rodičovská
skupina • Poradna V klidu o neklidu • kurzy
a přednášky o ADHD

Neúplné rodiny
Možnost setkávání pro rozvedené, ovdovělé a svobodné
rodiče, a také pro ty, kteří se cítí být osamělými ve své
momentální situaci a vychovávají své děti sami.
Klub sólo rodičů • Kurz Na rozcestí • Poradenství
• dětský klub Klubíčko • Víkendový pobyt •
Duchovní programy pro rozvedené

Rodiče s dětmi
Programy, na kterých mohou rodiče a prarodiče strávit
čas společně se svými dětmi a vnoučaty, programy
usnadňující slaďování rodiny a zaměstnání, programy
zaměřené na posilování rodičovských kompetencí.
Cvičení rodičů (prarodičů) s dětmi • Cvičení
po porodu s hlídáním dětí • Masáže kojenců
a dětí • Programy v angličtině • Dětské kluby •
Příměstské tábory • Víkendové pobyty • Efektivní
rodičovství ® • Family Point místo pro rodinu ® •
Trojlístek sblížení tří generací ®

Pěstounské a osvojitelské rodiny
Cílem služeb určených pěstounským rodinám
je doprovázet náhradní rodiče a děti vyrůstající
v náhradní rodinné péči po celou dobu jejího trvání.
Doprovázení při výkonu náhradní rodinné
péče • Poradenství • Vzdělávání pro pěstouny
i odborné pracovníky
Cílem služeb pro osvojitelské rodiny je poskytnout
adoptivním rodinám bezpečné místo pro sdílení,
podporu, pomoc i získání nových informací.
Doprovázení osvojitelských rodin • Poradenství •
Semináře a beseda pro osvojitele

Úvod do problematiky ADHD • Praktická
doporučení pro práci s dětmi s ADHD
• Základy diagnostiky rodiny pro soc. pracovníky

Široká veřejnost
Vzdělávání zaměřené na osobní rozvoj a posilování
kompetencí.
Úrazy a první pomoc dětem • Semináře efektivní
výchovy

Veřejnost
Senioři

Volnočasové aktivity pro širokou veřejnost.

Sociálně aktivizační služba pro seniory Bok po boku
je zaměřená na podporu aktivního života seniorů.

Ženy v pohybu aneb zdravý pohyb ženám •
Tance pro ženy

Služba probíhá individuálně i formou skupinových
setkání a je poskytována v prostorách Centra pro rodinu
a sociální péči nebo v přirozeném prostředí klienta.

Pro rodiny každoročně pořádáme poutě rodin, které
kromě atraktivního programu nabízejí také příležitost
k setkávání a sdílení.
Diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou •
Rodinná pouť na Vranov

Vzdělávání
Pracovníci s dětmi a rodinami
Vzdělávání pro práci s cílovou skupinou rodiče s dětmi
a pro práci s dětmi.
Metodiky pohybových her a cvičení rodičů s dětmi

Lektoři
Komplexní proškolení vedené odborníky s dlouholetými
zkušenostmi z praxe.
Lektorský Kurz efektivního rodičovství •
Výcvik lektorů Kurzu přípravy na manželství

V průběhu roku se svými aktivitami pravidelně
zapojujeme do národních i světových kampaní
na podporu rodiny a vztahů.
Národní týden manželství • Týden pro rodinu /
Mezinárodní den rodiny • Světový týden respektu
k porodu • Týden sociálních služeb • Mezinárodní
dny matek, otců a dětí • Brněnské dny pro zdraví
• Brněnské dny pro seniory

Veškeré informace najdete na www.crsp.cz.
Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle
542 217 464 nebo e-mailem info@crsp.cz.

