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Dnešní rodina se řítí světem a její členové musí vynaložit

mnoho úsilí, aby byla příjemným místem pro život. I přes

nejlepší snahu se to občas nevede. Někdy zkrátka potřebujeme

jako rodiče povzbudit, sdělit se se svými starostmi a obavami

a vidět jiné, jak to zvládají, případně nezvládají.

Právě uznání a pochvaly za vytrvalou práci, často bez odměny,

se rodičům téměř nedostává.

Snad se to podařilo našimi programy trochu vylepšit.

       Vít Janků



CENTRUM PRO RODINU  /  VÝROČNÍ  ZPRÁVA 2000 4

KDO JSME A PROČ TO DĚLÁME

Centrum pro rodinu a sociální péči vzniklo 1. 6. 1992 jako nestátní nezisková organizace a jeho
zřizovatelem je Biskupství brněnské.

Posláním CRSP je pomáhat rodinám v jejich úsilí být dobrým místem pro výchovu dětí a podporovat

instituci rodiny ve společnosti.

CO DĚLÁME

dovolené rodin s dětmi, kluby maminek, semináře o výchově dětí a o manželství, víkendy pro táty

s dětmi, víkendy pro maminky, programy pro osamělé rodiče s dětmi, seniorklub, programy pro
bezdětné páry, Den pro rodinu, happeningy

JAK TO DĚLÁME

naše programy:

● jsou založeny na propojení práce dobrovolných spolupracovníků a odborníků ze sociální,

lékařské a psychologické oblasti.

● jsou hlavně orientovány na společně strávený čas rodičů a dětí, který umožňuje vzájemné

naslouchání, zážitky a tím nastartování potřebných změn v rodinném systému.

● jsou koncipovány také pro skupiny rodin, aby mohlo dojít k nenásilnému odezírání různých

výchovných a rodinných stylů, vzájemnému povzbuzení a navázání nových přátelství.

● umožňují integraci handicapovaných dětí a podporují mezigenerační soužití.

● jsou nabízeny rodinám bez rozdílu náboženského či jiného životního přesvědčení, protože

starosti o výchovu dětí a snaha být dobrou rodinou jdou napříč všemi skupinami ve společnosti.
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ČINNOST V ROCE 2000

Rekreačně – vzdělávací pobyty pro rodiny
Smyslem těchto pobytů je vzájemné setkání rodin, porovnání různých rodinných stylů, společné

zážitky při hrách, soutěžích, výletech a jiných programech, čas na sebe, příležitost být jako rodina

spolu. To vše umocněno změnou prostředí vyvolává v rodinném systému možnost potřebné změny
nebo naopak utvrzení toho, co dobře funguje. Večery jsou věnovány společným besedám o výchově,

komunikaci a rodině v jednotlivých fázích.

počet týdenních pobytů: 26
počet rodin: 410

počet účastníků: celkem: 1569

počet dobrovolných spolupracovníků: 38

PROGRAMY PRO OSAMĚLÉ RODIČE S DĚTMI

jsou určeny těm, kteří z různých důvodů (rozvodu, ovdovění, svobodné maminky) vychovávají své

děti sami.

Programy mají 3 fáze:
1. víkendová setkání
určená rodičům, kteří aktuálně zvládají novou životní situaci a potřebují se zorientovat. Po celou

dobu pobytu je možnost osobních rozhovorů s rodinným poradcem, sociální pracovnicí, duchovním
a pedagogickou pracovnicí.

2. integrační programy
týdenní pobyt pro osamělé matky a maminky na MD, návštěva klubů maminek, společné pobyty
s rodinami. Zde je kladen důraz na integraci, aby se zamezilo sociální izolaci osamělých rodičů

a jejich dětí.

3. klub osamělých
svépomocná skupina moderovaná rodinným poradcem, určená pro ty, kteří se obtížněji vyrovnávají

se svou situací a vyžadují dlouhodobou podporu. Činnost byla nepřímo zahájena vánoční besídkou,

kde zúčastnění obdrželi pozvánku na první únorové setkání v roce 2001.

Poradna
individuální konzultace s rodinným poradcem zaměřené na doprovázení osamělých rodičů

a problémy s výchovou dětí v neúplné rodině. Otevřena od ledna 2001.
počet víkendů: 2

počet týdenních pobytů: 1

počet účastníků: rodičů: 41 dětí: 77
počet dobrovolných spolupracovníků: 2

počet odborných spolupracovníků: 12
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DOBROVOLNÍCI

Naše oranizace by nemohla bez dobrovolné práce existovat
Na dobrovolné spolupracovníky jsou kladeny od účastníků akcí stále vyšší požadavky. Proto jsme

přistoupili ke specializaci dobrovolníků na jednotlivé programy. Naši dobrovolníci tak nejsou

přetěžováni a mohou se cíleně věnovat určité oblasti. Kromě stálých dobrovolníků s námi
spolupracuje mnoho studentů škol sociálního zaměření.

počet stálých dobrovolníků: 68

počet dobrovolníků studentů: 142

Vzdělávání dobrovolných spolupracovníků:

21.–23. 1. víkendový výcvik pro dobrovolné spolupracovníky

(práce s rodinou – PhDr. Zdeněk Rieger)

18. 3. Seminář pro dobrovolné spolupracovníky pobytů rodin
8. 4. Seminář pro vedoucí klubů maminek

27. 5. a 3. 6. Seminář pro lektorky cvičení rodičů s dětmi

16. 9. Seminář pro dobrovolné spolupracovníky pobytů rodin
21. 10. Seminář pro vedoucí klubů maminek

počet účastníků: 186
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OTEVŘENÉ AKCE

Tento rok jsme pokračovali v pořádání celoměstských akcí pro rodiče a děti v Brně. Díky stále
novým nápadům a dobré připravenosti je o tyto programy velký zájem. Velkou účast si také

vysvětlujeme tím, že rodiny se chtějí takto volně a neformálně setkávat a skrze účast tolika jiných

rodin si potvrdit svoji identitu. Akcí se pravidelně zúčastňují rodiny a děti z uprchlického tábora
v Zastávce u Brna a Zbýšově.

Neděle 28. 5.
Cesta kolem světa za 180 minut

Pomyslné cestování po pěti kontinentech okolo brněnské přehrady s plavbou parníkem. Smyslem

akce bylo poznat prostřednictvím úkolů rozmanitost života na jednotlivých kontinentech, setkat
se s různými kulturami skrze malé výstavy (např. bonsaje).

Počet účastníků: 1 165

Počet dobrovolníků: 35

Neděle 11. 6.
Den pro rodinu v ZOO
Již pošesté jsme připravili celodenní program pro rodiny v brněnské ZOO. Smyslem akce je skrze

soutěže a kvízy poznat lépe zvířata v ZOO, přispět na chov rodinky paviánů Anubi a pobavit se

společně při kulturním programu na pódiu. V závěrečném vylosování vyhrály ceny nejen děti, ale
i jejich rodiče, protože se tentokrát museli namáhat úplně stejně.

Počet účastníků: 3 100

Počet dobrovolníků: 56

Neděle 1. 10.
Strašidýlka ze Špilberku
Letošním mottem odpoledne byly domácí práce. Zní to nevalně, ale děti kupodivu s radostí

pomáhaly strašidýlkům uklízet, prát, zašívat ponožky, zalévat květiny a spoustu jiných činností,

které musí obvykle stihnout sama maminka. Strašidýlka se s pomocí dětí zbavila kouzla čaroděje
Všekaza, který je zaklel kouzlem lenosti. Odměnou bylo divadlo o Strašidýlkách ze Špilberku a

pastelky z rukou Bílé paní. Akce byla společnou prací Centra pro rodinu, brněnských klubů maminek

a mateřských center.

Počet účastníků: 1680

Počet dobrovolníků: 48
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PROGRAMY PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Maminky na mateřské dovolené plní úlohu, ve které je nedokáží zastoupit žádné instituce. Mateřství
chápeme jako poslání a povolání na „plný úvazek“.

KLUBY MAMINEK

Kluby maminek nabízejí maminkám a dětem pestrou paletu možností, jak prožít toto jedinečné
období v životě rodiny co nejplněji a nejspokojeněji. Oblíbené jsou společné aktivity s dětmi, jako

výtvarné tvoření, společné zpívání, výlety, pohybová výchova a cvičení maminek s dětmi. Společná

činnost maminek s dětmi přispívá velkou měrou k duševnímu, citovému i manuálnímu rozvoji
schopností dětí a naplňuje tak jejich důležité potřeby. Pohádky, písničky a říkadla, které jsou součástí

těchto kroužků, rozvíjejí citovost dětí a pomáhají formovat jejich vztah k lidem, přírodě a světu

kolem nás. Děti předškolního věku mají možnost zakusit zapojení do skupiny svých vrstevníků a
setkat se s jinou než rodičovskou autoritou. Děti handicapované jsou zde přijímány bez problému.

Centrum pro rodinu pomáhá při vzniku nových klubů maminek, připravuje kursy pro vedoucí

klubů a jednotlivých kroužků, stará se o reklamu a vydává souhrnnou programovou nabídku
jednotlivých klubů, vede databázi lektorů a koordinuje společné akce.

Počet klubů maminek: 21
Počet stálých maminek a dětí: 680

Počet setkání: 499

POBYTY PRO MAMINKY NA MD

Tento typ programů umožňuje intenzivnější kontakt maminek na MD, navázání nových přátelství,

a činnost, kterou klubová setkání pro časové omezení neumožňují. Vedoucí klubů zde mohou

načerpat pod odborným vedením nové dovednosti ve výtvarných technikách a přípravě her pro
děti.

počet týdenních pobytů: 2

počet účastníků: 58
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VÍKEND PRO TÁTY S DĚTMI

Samostatný kontakt otce se svým dítětem je velmi důležitý od narození až po dospívání. Víkend
nabízí společnou činnost tatínků s dětmi během her, soutěží a výletů, posílení otcovské identity,

možnost vidět svoje dítě jinýma očima a prostřednictvím celodenní péče i lepší pochopení toho, co

prožívá maminka.

počet víkendů: 1 (Hostýnské vrchy 5. – 8. 5.)

počet účastníků: tatínků: 5 dětí: 8

PROGRAMY PRO BEZDĚTNÉ PÁRY

Problémy s otěhotněním má podle statistik 15 % párů a podle některých zdrojů je tendence

stoupající. Řešení tohoto problému bývá dlouhý sled nepříjemných událostí. Pro dvojici to často

znamená značnou psychickou zátěž, někdy umocněnou nepochopením a necitlivostí ze strany
rodiny, přátel, zaměstnavatele, okolí. Nabídli jsme tři formy pomoci:

Informační
Připravili jsme několik odborných seminářů, vedených špičkovými odborníky. Semináře Vám

pomohou orientovat se v možnostech řešení poruch plodnosti. Informovaný člověk netápe, lépe
se rozhoduje a také nalézá optimální řešení.

Sociální
Možnost kontaktu s lidmi, kteří řeší podobný problém. Sdílení trápení bez velkého vysvětlování,

zjištění, že v tom člověk není sám, může být úlevné a povzbuzující.

Psychologickou
Člověku občas docházejí psychické síly. Nabídli jsme možnost konzultací s psychologem

obeznámeným s problémy neplodnosti.

počet seminářů: 6

počet účastníků: 30

Poradna:
Většina dotazů a konzultací proběhla telefonicky (45). Vykazujeme jen konzultace osobní.

počet klientů: 14
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SEMINÁŘE PRO RODIČE

V tomto roce jsme obnovili přednáškovou činnost na území Jihomoravského kraje. Setkali jsme se
se zájmem a proto jsme se koncem roku rozhodli pro ucelenou formu vzdělávání rodičů v rámci

Rodičovské univerzity. Ukazuje se, že jestliže jsou rodiče na obtížné momenty výchovy připraveni,

lépe je zvládají a výsledně to posiluje partnerský vztah. Mnoho přednášek (34) proběhlo i v rámci
pobytů pro rodiny s dětmi a programů pro osamělé rodiče. Tyto zde neuvádíme.

Místa přednášek: Brno, Šardice, Němčice, Vyškov, Trnava, Telnice, Ivančice, Slavkov, Sloup,

Počet přednášek: 15
Počet účastníků: 458

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ

Kursy
Smyslem setkání je společné uvažování nad tématy, která souvisí s partnerským životem, možnost

vyjádřit svoje názory, obavy a očekávání a naučit se zvládat názorové rozpory.

Počet kursů: 3
Počet účastníků: 20

Víkendy Chodíme spolu
Víkendy jsou více zaměřeny na mladé lidi, kteří spolu chodí nebo nemají bezprostředně před

svatbou. Program kromě přednášek obsahuje i zážitkové prvky a psychohry z oblasti sebepoznání.

Počet víkendů: 1 (31. 3. – 2. 4. Znojmo)

Počet účastníků: 16

Počet dobrovolníků: 3
Počet odborných spolupracovníků: 5
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KURSY A CVIČENÍ

Kurs pro lektorky cvičení rodičů s dětmi s akreditací MŠMT
tento kurs umožňuje vést cvičení rodičů s dětmi v klubu maminek, mateřském centru, MŠ apod.

počet kursů: 3

počet účastníků: 54

CVIČENÍ

probíhala pravidelně každý týden a jejich smyslem je vedle fyzického kontaktu rodiče s dítětem

také návyk na pravidelné cvičení – v těhotenství, po porodu, cvičení s kojenci, masáže

s dětmi od 1 – 2 let
s dětmi od 2 – 5 let

KULTURNÍ AKCE

Výstavy
Společně se Seniorklubem jsme otevřeli několik výstav spojených s autorskými besedami.

březen – Fotografické meditace J. Hodíka

květen – Obrazy J. Ondrušové-Wünschové
září – Vzpomínání akad. mal. Ladislava Branče

Koncerty
12. 1. Popelka nazaretská P. Stanislav Weigel.
12. 6. Vystoupení Musici Singers z Jihoafrické republiky. Odpoledne bylo připraveno jako odměna

dobrovolným spolupracovníkům a sponzorům.

Mikulášská besídka
Určená především pro dobrovolné spolupracovníky a sponzory.

Vánoční besídka
Pro osamělé rodiče s dětmi. Zazpívalo si, ochutnalo cukroví a shlédlo pohádku 42 rodičů a dětí.

Jubilejní setkání rodin
V rámci oslav jubilejního roku 2000 jsme uspořádali pouY rodin do Říma. Uskutečnila se 12. – 16.

října a zúčastnilo se jí 47 rodičů s dětmi i prarodiči. Z „věčného města“ jsme odjížděli posilněni
vědomím, že rodina má velký smysl i v dalším tisíciletí, i uznáním za naši námahu a oběti, bez

kterých rodina fungovat nemůže. Radost, která s tím přichází, je potvrzením, že jsme na dobré cestě.
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikace
Sborník námětů pro cvičení rodičů s dětmi

Kuchařka pro založení klubu maminek

Věstník pro rodinu – pravidelný dvouměsíčník
Program klubů maminek a mateřských center

Videonahrávky
Cesta kolem světa za 180 minut

Strašidýlka ze Špilberku

Den pro rodinu
Pobyty rodin

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2000

Příjmy celkem 3.958.700

Hlavní činnost – programy a akce 2.845.800

dotace Magistrátu města Brna - sociální odbor 165.000

dotace Magistrátu města Brna – odbor školství 12. 000
dotace Ministerstvo zdravotnictví 40.500

ÚMČ Brno Vinohrady 5.000

Biskupství brněnské 430.000
Dary 280.000

Úroky 40.400

Vedlejší činnost 139. 800

Výdaje celkem 3.726.400

Hlavní činnost – akce 2.464.800
Materiál 184.000

Služby 312.200

Bankovní poplatky 7.200
Mzdy vč. pojištění 709.900

Poskytnuté dary 10.800

Odpisy 17.200
Propagace 20.300

Zisk ve výši 232.300,- bude použit v příštím roce na rozšíření naší činnosti.
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INFORMACE O CENTRU PRO RODINU

adresa:  Josefská 1, 602 00 Brno
tel+fax: 05/42 21 74 64
mobil: 0737-976 946
e-mail: prorodinu@centrum.cz, rodiny@iol.cz
domovská stránka: www.rodiny.iol.cz
IČO: 4499 1584
č. účtu: KB Brno venkov 869742-641/0100
vedoucí: Ing. Bc.Vít Janků
e-mail: prorodinu@centrum.cz

Programoví pracovníci:
Dana Chaloupková: kluby maminek, programy pro maminky, cvičení, akreditované kursy,
Kursy pro nastávající rodiče, happeningy
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz
Marcela Ondrůjová: dovolené rodin a pobyty, osamělí rodiče, vzdělávání dobrovolníků
e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz
Jindra Kašpárková: Den pro rodinu, akce pro veřejnost, fundraising

Ekonom: Karla Nekvapilová

Externí spolupracovníci:
MUDr. Jana Hájková – klub pro osamělé rodiče, poradna pro osamělé rodiče
Paed. Dr. Lucie Nečasová – akreditované kursy pro cvičitelky
PhDr. Josef Zeman CSc.– regionální rodinná politika
Mgr. Ing. Hana Konečná PhD. – programy pro bezdětné páry
Bc. Ivona Tichá – sociální poradenství, programy pro maminky na MD
Ing. Jana Benešová – akce pro veřejnost, programy pro maminky na MD
Ing. Karel Nečesal – finanční poradenství, školení pracovníků

Dobrovolní spolupracovníci:
Ludmila Račanská, Hana Vichrová, Lenka a Luboš Herzovi, Augustin Dobeš, Radek a Marcela
Muzikářovi, Marek a Lenka Zemanovi, Jiří Janošek, Jitka Nájemníková, Terezie Kamenická, Marie
Poláková, P. Josef Brtník, Stanislav a Jana Dostálovi, Jan a Zdena Nečasovi, Jindřich Čupek, Leo a
Markéta Javorovi, Jan a Marie Jaškovi, Míša Wojtková, Věra Juřenčáková, Jana Vaňková, Ivona
Tichá, Stanislava Kopecká, Eduard a Gabriela Svobodovi, Rostislav Lang, František a Jana Klíčovi,
Ladislav Kinc, Zdenek Řezníček, manželé Krchňákovi, manželé Líkařovi, Božetěch Hurt, vedoucí
klubu maminek

Studenti z:
Vyšší odborné sociální školy Kounicova Brno a jejich pedagogové
Evangelické akademie v Brně
Fakulty sociálních studií MU Brno,
Střední školy uměleckých řemesel
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PODPOŘILI NÁS V UPLYNULÉM ROCE

Organizace:
Magistrát města Brna – sociální odbor a odbor školství, Biskupství brněnské, Ministerstvo

zdravotnictví, Českomoravská provincie Řádu sv. Voršily, Atlantik finanční trhy s.r.o., Moravská

ústředna Brno-družstvo umělecké výroby, Brněnská drutěva-závod 34 knihaři+kartonáž, CK Travel
2002-cestovní kancelář, Dopravní podnik města Brna, D. Tri s.r.o., FIFO-cestovní kancelář, Fischer-

cestovní kancelář, Hudy sport-horolezectví turistika camping, Hypernova-Modřice, k.c.r. Kudrna-

cestovní kancelář, , Moravské noviny-Rovnost, Botanicus-prodej přírodních produktů, Pofoto Brno
s.r.o., Sika CZ s.r.o., SNIP&CO-reklamní společnost,obchůdek Twigy, ÚMČ Brno-Bystrc, VICHR-

železářství a domácí potřeby,Vodárenská a.s., WIKY-hračky, Zahradnictví – Ing. Jiří Pilát, RS Resko

– Josef Skoupil, Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Wiky s.r.o., Lékárna
Akát, Eva market – Ing. Soňa Langerová,

Jednotlivci:
Manželé Nečesalovi, Ing. Petr Franc, Pavel Svatý, Ing. Jan Nečas, Marie Tomečková, Augustin
Dobeš, Ivana Rompotlová, Lenka Slabáková, P. Mgr. František Eliáš, Ing. Tomáš Hájek, Luboš

Tichý, Mgr. Jana Vaňková, RNDr. Miroslav Vykydal, P. Miroslav Ambrož, manželé Polcarovi,

Ing. Jaroslav Mašek

PODĚKOVÁNÍ

Dobrovolným spolupracovníkům
Kteří dávají svůj čas a síly a bez nichž si činnost Centra pro rodinu nedokážeme dnes už představit.

Státním, církevním a samosprávným institucím

Za finanční i nefinanční pomoc, přívětivý přístup a podporu rodinných iniciativ na území
Jihomoravského kraje.

Sponzorům

Za finanční a materiální pomoc.

Pracovníkům sdělovacích prostředků

Za informace o našich programech a šířeních dobrých zpráv o rodině.

Rodičům

Kteří bez ohledu na uznání a odměnu denně nasazují své síly k dobrému fungování rodiny.

Všem

Kterým leží na srdci život rodin, kteří rodiny povzbuzují a pomáhají jim.
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