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Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat 
rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách.

Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost

Zaměření činnosti: ������������������
������������������ �!������
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CRSP je:
 členem výkonného výboru Asociace center pro rodinu v ČR 
 držitelem Akreditace poskytování sociálních služeb Jihomoravského kraje
 členem řídicí skupiny Komunitního plánování sociálních služeb města Brna
 stážovým fakultním pracovištěm FSS Masarykovy univerzity
 rekvalifikačním střediskem v oblasti počítačového vzdělávání s akreditací

MŠMT ČR 
 školicím střediskem odborné veřejnosti (učitelé, psychologové, sociální 

pracovníci)
 akreditovaným vzdělávacím pracovištěm MŠMT
 akreditovaným vzdělávacím pracovištěm MPSV
 členem Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu

Spolupráce:
 Národní centrum pro rodinu a centra pro rodinu ČR
 Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 Biskupství brněnské
 Magistrát města Brna a Jihomoravský kraj
 Úřad práce Brno-venkov
 rodinné a pedagogicko-psychologické poradny
 Středisko služeb školám
 další nestátní i státní organizace a instituce

Základní údaje: ���	��"������������
�������������
(zkrácený název: CRSP Brno)
Josefská 516/1, 602 00 Brno

IČ: 44991584, DIČ: CZ44991584, 
Bankovní spojení: Volksbank CZ, č. ú.: 4010046676/6800
tel.: 542 217 464, mobil: 731 402 731
e-mail: prorodinu@centrum.cz
Internetové stránky: www.crsp.cz

Právní forma: církevní právnická osoba, zřízena 1. 6. 1992
Zřizovatel: Biskupství brněnské
Registrace: MK 28. 12. 1998
Statutární zástupce: Ing. Mgr. Vít Janků, ředitel organizace

mailto:prorodinu@centrum.cz
http://www.crsp.cz/
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Pobočka: ���	��"������������
��������������#������

(zkrácený název: CRSP Vysočina)
Komenského 20, Jihlava
Bankovní spojení: Volksbank CZ, č. ú.: 4200099453/6800
tel.: 736 529 346 nebo 608 545 118
e-mail: crsp.vysocina@centrum.cz
Internetové stránky: www.crsp.cz

Organizační struktura:
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(ředitel organizace)

Rok 2007 byl značně bohatý na zážitky a nové události.

1. ledna zahájila činnost naše první pobočka – Centrum pro rodinu 
a sociální péči Vysočina se sídlem v Jihlavě. Bylo to dlouho chtěné 
a očekávané dítě, přesto odmítá rozmazlování a nabízí jeden program 
za druhým. 

Ani my v Brně jsme nezůstali pozadu a vyrazili po Jihomoravském kraji 
s kurzy Efektivního rodičovství a ochutnávkou seniorských programů 
LIMA. Značně se rozšířily nabídky kurzů zaměřených na vztahové 
problémy mladých lidí a inspirující byla konference účastnic projektu 
na podporu zaměstnanosti žen i tradiční setkání s Jiřinou Prekopovou. 
V rámci požadované rovnoprávnosti jsme se v našich podmínkách 
více věnovali otcům, a to jak v přednáškové činnosti, tak v přípravě na 
porod i samostatnými setkáními v rámci kurzů pro ženy, aby mohlo 
dojít k lepšímu porozumění mezi partnery. 

450 vyškolených seniorů a seniorek v internetových kurzech již 
považujeme téměř za povinnost, podobně jako udržet kapacitu 9 000 
rodičů a seniorů v našich vzdělávacích a sociálních programech.

A protože nám bylo v tomto roce 15 let, užili jsme si s našimi příznivci 
Den otevřených dveří, ale hlavně jsme nabídli své zkušenosti odborné 
veřejnosti a rozšířili jsme naši nabídku vzdělávacích programů 
akreditovaných MŠMT a MPSV. 

Právě zvýšený počet programů a pracovníků a také vliv nového 
zákona o sociálních službách měl za následek potřebu strukturovat 
nově celou organizaci. Vznikla tak sekce sociálních služeb a sekce 
služeb pro rodiny. Ředitel má dva zástupce a všem by se mělo 
pracovat lépe a volněji, přestože změny doprovázelo množství 
vnitřních dokumentů a nových pravidel. Pozornosti veřejnosti je určen 
Etický kodex pracovníků CRSP, dále Práva uživatelů služeb včetně 
pravidel stížností a nově schválený Organizační řád.

To vše najdete na nových webových stránkách, které jsou téměř 
denně aktualizované, a doufáme, že i příjemné našim návštěvníkům. 

Klub přátel rodiny, který byl založen jako občanské sdružení na 
podporu CRSP, převzal na svá bedra téměř všechny pobytové 
programy a stal se svébytným subjektem. Co už se ukázalo nad naše 
síly a možnosti, je vydávání časopisu Kamínky, které končí v lednu 
2008. 

Jako malou náhradu jsme se ke konci roku rozhodli vydat první 
ucelenou nabídku našich programů formou tištěného katalogu 
a započal proces vzniku nového loga, jehož výsledek můžete vidět na 
obálce. A co Vám připomíná? Tak to nám, prosím, napište. Pro nás to 
byl další krok otevření se rodinám, které mohou mít různé podoby, 
styly života a starosti. Jedno by však mělo zůstávat v míře, jaké jsme 
schopni, stejné a pěkně to vyjadřuje jeden z církevních dokumentů, že: 
„rodina je důvěrné společenství života a lásky“.

Ing. Mgr. Vít Janků
ředitel organizace
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 Škola partnerství 

 Kurz pro nastávající 
rodiče

 Kurz pro rodiče dětí do 
2 let

 Praktická příprava otců 
k porodu

 Kurzy pro ženy vracející 
se na trh práce –
Motivační kurz,
Rekvalifikační kurz 
práce s PC,
Kurz aktivního 
rodičovství (KARO),
Kurz Rozvoj kompetencí 
v oblasti soft skills

 Kurz efektivního 
rodičovství (KER)

 Kurz Na rozcestí

 Školička internetu 
pro seniory –
základní kurz,

      pokračovací kurz

 Kurz digitálního 
fotografování 

 Kvalita života ve 
stáří

 Výtvarná dílna

 „Co život dal 
a vzal“

 Trénink paměti

 Změny 
v seniorském 
věku

 Kurz efektivního 
rodičovství – lektorský 
kurz
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 Rodičovská setkání –
cykly přednášek 
Respektovat a být 
respektován, Mluvit 
a domluvit se, Naše 
kořeny

 Přednášky v rámci 
činnosti Klubu rodičů 
a přátel hyperaktivních 
a neklidných dětí

 Přednášky v rámci 
činnosti Klubu 
osamělých rodičů

 Akreditované semináře
zaměřené na výcvik 
lektorek cvičení

 Akreditované semináře
zaměřené na výtvarné 
tvoření

 Akreditované semináře 
zaměřené na vedení 
a práci s lidmi

 Dílny sebepoznání 
a osobního růstu

 Vzdělávání 
dobrovolných 
spolupracovníků

<��*������  „Pevné objetí jako 
výchovný prostředek?“

:
 �$����
� �!�����  Angličtina

 Angličtina
 Anglická 

konverzace
 Němčina
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 Prázdninové pobyty 
pro rodiny s dětmi

 Prázdninové pobyty 
pro maminky s dětmi

 Pobyty pro 
seniory

 Pobyty pro 
prarodiče 
s vnoučaty
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 Cvičení v těhotenství
 Cvičení po porodu
 Masáže kojenců
 Pohybové hry s kojenci (6–8 

měsíců)
 Cvičeníčko s batolaty 1–2 

roky
 Cvičení rodičů s dětmi 2–5 let
 Kondiční cvičení pro ženy
 Orientální tance pro těhotné
 Orientální tance pro maminky 

s dítětem

 Relaxační 
cvičení 
spojené 
s meditací

 Rehabilitační 
cvičení

 Turistika

 Orientální tance 
(začátečníci, mírně 
pokročilí, středně 
pokročilí, pokročilí, 
orientální večírek)

 STOB – Stop obezitě

<����
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 Rodičovská setkání 
 Klub rodičů a přátel 

hyperaktivních a neklidných 
dětí – rodičovská skupina, 
terapeutické skupiny pro děti

 Klub osamělých rodičů
 Kluby maminek a mateřská 

centra
 Podpůrná skupina 

pro partnery v krizi
 Job skupiny (setkání 

absolventek kurzů pro ženy 
před návratem do 
zaměstnání)

 Setkání organizátorů letních 
pobytů

 Kabinet 
seniorů

 Internetová 
klubovna 
pro seniory

 Procházky 
Brnem
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 Víkendová setkání rodičů 
(v rámci Klubu osamělých 
rodičů)

 Den pro rodinu 
v ZOO

 Ples CRSP
 Den otevřených dveří

?��0����
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 Duchovní obnova pro 
manžele

 Biblické 
hodiny

 Pouť dětí a mládeže 
na Vranov u Brna

 Diecézní pouť rodin 
ve Žďáru nad 
Sázavou

���
����	�

 Laktační poradna
 Poradenství pro osamělé 

rodiče
 Poradenství pro rodiče 

hyperaktivních dětí

 Poradenství 
pro seniory
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  8. 1. Školička Internetu pro seniory – zahájení kurzu
  9. 1. Motivační kurz pro ženy před návratem do zaměstnání (2. běh) – zahájení kurzu

Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Jsme rodina
10. 1. Kurz snižování nadváhy STOB – zahájení kurzu (do 28. 3.)

Co život dal a vzal
12. 1. Klub osamělých rodičů – Sám/sama s dospívajícími dětmi
16. 1. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Vytváříme zdravý a bezpečný domov
17. 1. Změny v seniorském věku
19. 1. Informační setkání s lektory KER, představení Kurzu efektivního rodičovství
20. 1. Ples CRSP a KPR
22. 1. Přednáška: Pro a proti ve výživě dětí
23. 1. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Sledujeme pokroky našeho dítěte
24. 1. Co život dal a vzal
25. 1. Orientální večírek
26. 1. Klub osamělých rodičů – Jak využít komunikaci při zvládání obtížných situací
27.–28. 1. Seminář – Řešení problémů, řešení konfliktů, zvládání změny.
30. 1. Biblické hodiny

Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Jak si rozumíme
31. 1. Změny v seniorském věku
31. 1.–4. 2. Pololetní prázdniny pro rodiny s dětmi (Selanka – Valašská Senice)

,����

  3. 2. Dílna sebepoznání a osobního růstu – Jak být dobrým partnerem a rodičem
  5. 2. Přednáška: Autismus a Aspergerův syndrom 

(Klub rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí)
  6. 2. Kurz pro nastávající rodiče – Těhotenství, vývoj plodu
  7. 2. Školička Internetu pro seniory – zahájení kurzu

Co život dal a vzal
  9. 2. Klub osamělých rodičů – Jak přijmout dítě a projevit mu svou lásku
10.–17. 2. Jarní prázdniny pro rodiny s dětmi – Albeřice – Krkonoše

Jarní prázdniny pro rodiny s dětmi – Penzion Jestřabí – Hostýnské vrchy
11.–18. 2. Jarní prázdniny pro rodiny s dětmi – Penzion Jestřabí – Hostýnské vrchy
13. 2. Kurz pro nastávající rodiče – Porod
14. 2. Změny v seniorském věku
19. 2. Kurz efektivního rodičovství – zahájení dopoledního kurzu 
20. 2. Kurz pro nastávající rodiče – Šestinedělí, péče o novorozence
21. 2. Motivační kurz pro ženy před návratem do zaměstnání (3. běh) – zahájení kurzu

Co život dal a vzal
22. 2. Procházky Brnem

Jóga (senioři)
23. 2. Turistika (senioři)

Přednáška: Opravdová láska není bez hranic 
24. 2. Kurz efektivního rodičovství – zahájení víkendového kurzu
27. 2. Kurz efektivního rodičovství – zahájení odpoledního kurzu

Biblické hodiny
Kurz pro nastávající rodiče – Kojení, výživa

28. 2. Změny v seniorském věku

��� ��

  2. 3. Nová životní situace – přijetí, nebo rezignace? (Klub osamělých rodičů)
  3. 3. Sociální dovednosti vedoucích pracovníků I. – akreditovaný kurz
  5. 3. Kurz „Na rozcestí“ – pro manžele a rodiče bezprostředně nebo krátce po rozvodu
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  6. 3. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Jsme rodina
  7. 3. Co život dal a vzal
10. 3. Sociální dovednosti vedoucích pracovníků II. – akreditovaný kurz
12. 3. Přednáška: Potřebuji hranice?

Kurz „Na rozcestí“ – pro manžele a rodiče bezprostředně nebo krátce po rozvodu
13. 3. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Vytváříme zdravý a bezpečný domov
14. 3. Změny v seniorském věku
16. 3. Klub osamělých rodičů – Dávky sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
17. 3. Seminář s akreditací: Metodika cvičení rodičů s dětmi
19. 3. Školička Internetu pro seniory – zahájení PC kurzu

Kurz „Na rozcestí“ – pro manžele a rodiče bezprostředně nebo krátce po rozvodu
20. 3. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Sledujeme pokroky našeho dítěte
21. 3. Co život dal a vzal
23.–24. 3. Duchovní obnova manželů – rekreační středisko Zámeček u Hodonína
24. 3. Sociální dovednosti vedoucích pracovníků III. – akreditovaný kurz
26. 3. Kurz „Na rozcestí“ – pro manžele a rodiče bezprostředně nebo krátce po rozvodu
27. 3. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Jak si rozumíme

Biblické hodiny
28. 3. Změny v seniorském věku
29. 3. Jóga (senioři)
30. 3. Klub osamělých rodičů – Život rozvedených v církvi
31. 3. Sociální dovednosti vedoucích pracovníků IV. – akreditovaný kurz

Seminář s akreditací: Inspirace hravou tělesnou výchovou

?����

  3. 4. Kurz pro nastávající rodiče – Těhotenství, vývoj plodu
  Motivační kurz pro ženy před návratem do zaměstnání (4. běh) – zahájení kurzu
  4. 4. Kurz snižování nadváhy STOB – zahájení kurzu (do 6. 6. 2007)

Co život dal a vzal
11. 4. Změny v seniorském věku

Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Vytváříme zdravý a bezpečný domov 
13. 4. Přednáška: Mýty spojené s budováním hranic
17. 4. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Sledujeme pokroky našeho dítěte
18. 4. Co život dal a vzal
20. 4. Turistika (senioři) – vítání jara

Klub osamělých rodičů – Nová životní situace. Naše rodinné kořeny – výchova, 
hodnoty, dobré a špatné dědictví

23. 4. „Pevné objetí jako výchovný prostředek?“ – seminář s dr. Prekopovou
24. 4. Setkání s PhDr. Prekopovou na PdF MU Brno

Biblické hodiny
Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Jak si rozumíme

25. 4. Změny v seniorském věku
26. 4. Jóga (senioři)
27. 4. Přednáška: Mluvit a domluvit se – komunikace mezi manželi

<�!	��

  2. 5. Kurz aktivního rodičovství (KARO) – zahájení kurzu
  Co život dal a vzal
  5. 5.–8. 5. Víkendový pobyt pro osamělé rodiče s dětmi – Penzion Eden u Jevíčka
  8. 5. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Jsme rodina
  9. 5. Změny v seniorském věku
11. 5. Přednáška: Komunikace ve vypjatých situacích
12. 5.–19. 5. Týdenní pobyt pro seniory – Hotel Pavla – Tři Studně
13. 5. Den pro rodinu v brněnské ZOO
14. 5. Školička Internetu pro seniory – zahájení PC kurzu
15. 5. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Vytváříme zdravý a bezpečný domov
16. 5. Co život dal a vzal
18. 5. Klub osamělých rodičů – Společná a střídavá výchova dětí, jejichž rodiče spolu nežijí
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19. 5.–26. 5. Týdenní pobyt pro seniory – Hotel Pavla – Tři Studně
21. 5. Přednáška: Děti a hranice
22. 5. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Sledujeme pokroky našeho dítěte
23. 5. Změny v seniorském věku
25. 5. Přednáška: Jak zvládat dětský vzdor
29. 5. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Jak si rozumíme

Biblické hodiny
30. 5. Co život dal a vzal
31. 5. Jóga (senioři)

A�����

  1. 6. Klub osamělých rodičů – Rozdíly ve výchově chlapců a dívek
  2. 6. Pouť dětí a mládeže na Vranov u Brna
  5. 6. Kurz pro nastávající rodiče – Těhotenství, vývoj plodu

6. 6. Změny v seniorském věku
8. 6. Přednáška: On/ona mě neposlouchá – komunikace s dospívajícími

  9. 6. Seminář pro dobrovolné organizátory letních pobytů
12. 6. Kurz pro nastávající rodiče – Porod
13. 6. Co život dal a vzal
14. 6. Jóga (senioři)
15. 6. Klub osamělých rodičů – Životní styl rodiny a způsoby výchovy dětí
19. 6. Biblické hodiny

Kurz pro nastávající rodiče – Šestinedělí, péče o novorozence
26. 6. Kurz pro nastávající rodiče – Kojení, výživa
23. 6.–30. 6. Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Itálie (Caorle)
30. 6.–7. 7. Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Vysočina

Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Petříkov
Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Itálie (Caorle)

A�������B�����

7. 7.–14. 7. Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Petříkov
Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Benecko

14. 7.–21. 7. Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Petříkov
Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Hluboká u Krucemburku
Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Jevíčko

21. 7.–28. 7. Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Petříkov
Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Jevíčko

22. 7.–29. 7. Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty – Hodonín u Kunštátu
23. 7.–29. 7. Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Český ráj
28. 7.–4. 8. Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Petříkov

Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Červený Kláštor (Slovensko)
Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Liptovská Porúbka (Slovensko)

29. 7.–5. 8. Letní pobyt pro maminky s dětmi – Hodonín u Kunštátu
Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Český ráj

4. 8.–11. 8. Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Liptovská Porúbka (Slovensko)
Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty – Petříkov

11. 8.–18. 8. Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Liptovská Porúbka (Slovensko)
Letní pobyt pro seniory – Petříkov

18. 8.–25. 8. Letní pobyt pro maminky s dětmi – Blansko
Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Hluboká u Krucemburku
Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Itálie (Caorle)
Letní pobyt pro seniory – Petříkov

19. 8.–26. 8. Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Benecko
25. 8.–1. 9. Letní pobyt pro rodiny s dětmi – Itálie (Caorle)

Letní pobyt pro seniory – Blansko
Letní jazykový pobyt pro seniory – Petříkov
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  1. 9. Diecézní pouť rodin – Žďár nad Sázavou
10. 9. Motivační kurz pro ženy před návratem do zaměstnání (5. běh) – zahájení kurzu

Školička internetu pro seniory – základní kurz, zahájení kurzu
11. 9. Motivační kurz pro ženy před návratem do zaměstnání (6. běh) – zahájení kurzu

Školička internetu pro seniory – pokračovací kurz, zahájení kurzu
12. 9. Kurz snižování nadváhy STOB – zahájení kurzu (do 28. 11.)
14. 9. Klub osamělých rodičů – Sebeúcta a mezilidské vztahy
15. 9. Setkání rodičů-absolventů Kurzu efektivního rodičovství
17. 9. Kvalita života v seniorském věku – zahájení

Kurz digitální fotografie – zahájení kurzu
19. 9. Výtvarná dílna pro seniory – zahájení kurzu

Setkání dobrovolných organizátorů letních pobytů
21. 9. Rodičovská setkání – Zakotvení rodiny skrze tvorbu rodinné legendy
22. 9. Akreditovaný kurz pro lektory – Efektivní výchova krok za krokem
25. 9. Biblické hodiny
27. 9. Relaxační cvičení spojené s meditací

'+��

  1. 10. Kurz „Na rozcestí“ – pro manžele a rodiče bezprostředně nebo krátce po rozvodu
  2. 10. Kurz pro nastávající rodiče – Těhotenství a vývoj plodu
  3. 10. Přednáška v rámci projektu Brno – zdravé město (Klub rodičů a přátel hyperaktivních 

a neklidných dětí)
  4. 10. Procházka Brnem
  Kurz efektivního rodičovství – zahájení odpoledního kurzu
  Kurz efektivního rodičovství – zahájení dopoledního kurzu
  5. 10. Klub osamělých rodičů – Respektovat a být respektován
  6. 10. Akreditovaný kurz pro lektory – Efektivní výchova krok za krokem
  8. 10. Kurz „Na rozcestí“ – pro manžele a rodiče bezprostředně nebo krátce po rozvodu
  9. 10. Kurz pro nastávající rodiče – Porod
10. 10. Rozvoj kompetencí v oblasti soft-skills – zahájení kurzu
12. 10. Rodičovská setkání – Zranění z dětství, která dál zraňují
15. 10. Kurz „Na rozcestí“ – pro manžele a rodiče bezprostředně nebo krátce po rozvodu
16. 10. Kurz pro nastávající rodiče – Šestinedělí, péče o novorozence
19. 10. Klub osamělých rodičů – Výchova dětí jedním rodičem
20. 10. Akreditovaný kurz pro lektory – Efektivní výchova krok za krokem
22. 10. Kurz „Na rozcestí“ – pro manžele a rodiče bezprostředně nebo krátce po rozvodu
23. 10. Kurz pro nastávající rodiče – Kojení, výživa
25. 10. Relaxační cvičení spojené s meditací
26. 10.–28. 10. Víkendový pobyt pro osamělé rodiče s dětmi – Hotel Zámeček, Hodonín u Kunštátu
27. 10. Dílna sebepoznání a osobního růstu – Asertivita
30. 10. Biblické hodiny

@��	��
�

2. 11. Rodičovská setkání – Dobré a špatné dědictví našich původních rodin
  3. 11. Akreditovaný kurz Minimum k vedení skupin I.

Akreditovaný kurz pro lektory – Efektivní výchova krok za krokem
  6. 11. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Zdraví a bezpečí dítěte
  9. 11. Klub osamělých rodičů – Děti a zodpovědnost
10. 11. Akreditovaný kurz Minimum k vedení skupin II.

Akreditovaný seminář Metodika cvičení rodičů s dětmi
Možnosti žen na rodičovské dovolené (zkušenosti z realizace vzdělávacího programu)

13. 11. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Psychický vývoj dítěte
16. 11. Rodičovská setkání – Rodinná pravidla

Mše sv. s otcem biskupem na Petrově v rámci oslav 15. výročí založení CRSP
17. 11. Den otevřených dveří v CRSP Brno
17. 11. Akreditovaný kurz pro lektory – Efektivní výchova krok za krokem
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20. 11. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Výchova v raném věku
23. 11. Klub osamělých rodičů – Vztahy v širší rodině po odchodu partnera
24. 11. Akreditovaný kurz Minimum k vedení skupin III.

Akreditovaný seminář Inspirace hravou tělesnou výchovou
27. 11. Biblické hodiny

Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Péče o sebe a partnerský vztah
29. 11. Relaxační cvičení spojené s meditací

Kurz pro nastávající rodiče – Těhotenství a vývoj plodu
30. 11. Adventní duchovní obnova manželů

Rodičovská setkání – Výchovné styly
Setkání lektorů akreditovaného kurzu Efektivní výchova krok za krokem

��������

  1. 12. Adventní duchovní obnova manželů
  6. 12. Kurz pro nastávající rodiče – Porod
  7. 12. Klub osamělých rodičů – Jako partneři a manželé se rozcházíme, ale rodiči 

zůstáváme
  9. 11. Klub osamělých rodičů – vánoční besídka
12. 12. Revival rodičovská skupina (Klub rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí)
13. 12. Kurz pro nastávající rodiče – Šestinedělí, péče o novorozence

Procházka Brnem
18. 12. Biblické hodiny
20. 12. Relaxační cvičení spojené s meditací

Kurz pro nastávající rodiče – Kojení, výživa

Dále ve svých pravidelných termínech celoročně probíhaly následující programy:

 Poradna pro kojící maminky (od 2. pololetí)
 Kurz přípravy otců na porod (od 2. pololetí)
 Trénování paměti (základní, pokračovací)
 Jazyky pro seniory (němčina, angličtina)
 Internetová klubovna pro seniory
 Školička internetu pro seniory (základní a pokračovací kurzy)
 Kurzy digitálního fotografování pro seniory (od 2. pololetí)
 Výtvarná dílna
 Rehabilitační cvičení pro seniory
 Kvalita života v seniorském věku
 Kabinet seniorů
 Cvičení v těhotenství, zdravotní cvičení v šestinedělí, cvičení po šestinedělí, kondiční cvičení 

s vážením
 Masáže a cvičení kojenců, pohybové hry s kojenci, cvičeníčko s batolaty, cvičení rodičů s dětmi
 Orientální tance různých pokročilostí, orientální tance pro maminky s dítětem, orientální tance

pro těhotné
 Aktivity Klubu rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí – rodičovská skupina, 

muzikoterapie, psychomotorika, trénink sociálních a emočních dovedností
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Partnerské vztahy a rodičovské kompetence

D$��
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<�������	��$
E
Mgr. Milana Vykydalová
e-mail: milana.vykydalova@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 Víkendové vzdělávací kurzy pro mládež jsme prožili společně s biřmovanci z farnosti Olešnice na 
faře v Heřmanově. Byla to pro nás nová a zajímavá zkušenost. Otevírá se zde prostor k oslovení 
mladých lidí.

 O Víkendový kurz partnerství, který pořádáme na DCM v Osové Bítýšce, byl velký zájem, takže 
jsme rozšířili počet víkendů na jaře i na podzim roku 2007 na dva.

 Večerní kurz partnerství absolvovalo 5 párů, které projevovaly velmi aktivní zájem, 4 páry dále 
pokračovaly a zúčastnily se Víkendového setkání na podporu partnerského soužití. 
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 V rámci Víkendového setkání na podporu partnerského soužití jsme si nově vyzkoušeli práci se 
snoubenci. Povedlo se to díky pozvání P. Václava Knotka na faru do Rudíkova, kde připravoval na 
sňatek 5 párů a nabídl nám možnost strávit společně s nimi velmi pracovní a zároveň příjemný 
víkend. Tato akce by mohla být inspirací i pro další kněze, pokud se jim sejde více snoubenců.

 Kurz pro jednotlivce – na jaře skončil jeden běh a na podzim opět začal další. Nově jsme mu dali 
podtitul „Kdo jsem a koho hledám“. Tento název lépe vystihuje, co je náplní kurzu a o co se v něm 
snažíme.
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Víkendové vzdělávací kurzy pro mládež 1 30
Večerní kurzy partnerství 10 5
Individuální příprava na manželství 5 1
Večerní kurzy pro jednotlivce 12 18
Víkendové kurzy partnerství 
Víkendové setkání na podporu partnerského soužití 5 víkendů 33

Celkem 39 48
���$��3�����	�2�
�	�$4�D$�����
�	����	� I6J

@�$	����
��������
������E
Mgr. Milana Vykydalová
RNDr. Miroslav Vykydal
MUDr. Lázničková a Mgr. Kočovský
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Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 V roce 2007 se uskutečnilo 5 kurzů, během nichž proběhlo 20 seminářů.
���$����2�
�	��
���"�����0�+��KLL����� (rozdíl oproti počtu účastníků v níže uvedené tabulce 
je způsoben tím, že někteří účastníci navštívili pouze jeden seminář, jiní opakovaně více 
seminářů, a jsou tudíž započítáni vícekrát). 
Většina účastníků kurzu byla z Brna a okolí, malá část z dalších míst Jihomoravského kraje. 
Přibližně polovinu účastníků tvořily páry.

 Propagace kurzů probíhala v průběhu celého roku, a to rozesíláním 6000 letáků o kurzech 
a cvičeních do gynekologických ordinací a porodních zařízení města Brna, dále na webových 
stránkách CRSP Brno a v informačním věstníku NOS.
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únor 32 11 10
duben 43 14 11
červen 40 10 16
říjen 30 9 11
prosinec 15 5 5
���$�" IJ7 KN OP
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MUDr. Ludmila Brázdová
MUDr. Ivana Čadková
MUDr. Jitka Krouželová

MUDr. Anna Klimová
MUDr. Miroslava Forgáčová
Bc. Miloslava Kameníková

Bc. Zita Křiváková
Drahomíra Danielová
Miloslava Košvicová
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Bc. Zita Křiváková
e-mail: zita.krivakova@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 Od října 2007 jsme začali nabízet nový devadesátiminutový kurz, který obsahuje bezprostřední 
praktickou přípravu na porod.
Je určen maminkám a jejich partnerům (případně jinému doprovodu), kteří se chystají prožít porod 
dítěte společně. Jeho cílem je poskytnout praktické rady a umožnit nácvik různých technik tišení 
bolesti, kterými může partner pomoci rodící mamince a zároveň získat potřebnou sebedůvěru pro 
zvládnutí své role při pobytu v porodnici. Učí technikám aktivní spolupráce s rodící maminkou, 
ulehčující průběh celého porodu.

����$
+��
	
G

����	�2�
�	�$4��
$	��$������
�
��	�4�$ ������
(říjen–prosinec) 10 párů
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Bc. Zita Křiváková
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Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 Otevřeli jsme nový čtyřdílný kurz pro rodiče dětí od šesti týdnů do dvou let.
Kurz nabízí čtyři okruhy témat (zdraví a bezpečí dítěte, psychický vývoj dítěte, výchova v raném 
věku, péče o sebe a partnerský vztah) poskytující rodičům orientaci v potřebách dětí raného 
věku. Cílem kurzu je posílení rodičovských kompetencí s možností sdílení konkrétních otázek 
s odborníky z oblasti pediatrie a psychologie.

 Kurz byl nabídnut rodičům poprvé v listopadu 2007, proběhl jedenkrát. 
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35 3 11 9
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Mgr. Andrea Múdra
Mgr. Lucie Kotková

Mgr. Milan Pilát
Mgr. Terezie Pilátová
MUDr. Peter Múdry
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Bc. Zita Křiváková
e-mail: zita.krivakova@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 Poradna slouží kojícím maminkám, své služby nabízí také nastávajícím maminkám formou 
seminářů o kojení v "Kurzech pro nastávající rodiče". 
Cílem je poskytovat informace o významu a výhodách kojení pro maminku i dítě, nabízet jim
podporu a pomoc. V případě jakýchkoli problémů s kojením je možno využít rady a pomoci 
vyškolené laktační poradkyně buď formou telefonického rozhovoru, nebo osobní návštěvou 
maminky s dítětem v poradně (s možností konzultace problému včetně praktické ukázky jeho 
řešení).
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Bc. Zita Křiváková
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Ing. Bc. Eliška Vondráčková
e-mail: eliska.vondrackova@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 Proběhlo 13 přednášek, rozdělených do tří cyklů – Respektovat a být respektován, Mluvit 
a domluvit se a Naše kořeny.

 Přednáška pro rodiče proběhla i v rámci celobrněnské akce Brněnský chodec
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 Články v časopise Kamínky pro rodinu
 Články na www.rodina.cz
 Účast na vysílání na stanici Proglas
 Účast na vysílání na stanici Český rozhlas
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MUDr. Jana Hájková 
Mgr. Lenka Bínová
manželé Bohunka a Josef Horští
Mgr. Renata Abrahámová

Mgr. Milena Mikulková
Mgr. Jindra Wojtková
Ing. Bc. Eliška Vondráčková 

http://www.rodina.cz/
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# �����6778������"����
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 Pravidelně se scházela uzavřená skupina rodičů, kteří potřebují posilu a povzbuzení při řešení 
partnerských potíží, kteří procházejí partnerskou krizí, obtížněji se vyrovnávají se svou životní 
situací a vyžadují dlouhodobou podporu. Na setkání byl velký prostor pro sdílení a pro řešení
konkrétních problémů. Skupina se scházela po celý rok, jedenkrát týdně.
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MUDr. Jana Hájková

<�� ���*�$	���0����������	�

<�������	��$
E
Ing. Bc. Eliška Vondráčková
e-mail: eliska.vondrackova@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 Uskutečnil se pokračovací Kurz efektivního rodičovství.
 Proběhlo jednodenní setkání absolventů Kurzu efektivního rodičovství.
 Akreditovali jsme lektorský kurz.
 Bylo vyškoleno dalších 9 lektorů Efektivního rodičovství.
 Kurzy efektivního rodičovství měly dobrý ohlas i mimo Brno.
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Informační schůzky pro zájemce o kurz 3 40
Kurzy pro rodiče 7 67
Kurzy pro lektory 1 9
Počet lektorů 8
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 Články v časopise Kamínky pro rodinu
 Články na www.rodina.cz
 Účast na vysílání na stanici Proglas
 Účast na vysílání na stanici Český rozhlas
 Evaluace kurzu: „Hodnocení Kurzu efektivního rodičovství pohledem rodičů, kteří ho absolvovali“

@�$	����
��������
������E
Ing. Valerie Wágnerová
Bc. Marta Fraňková
Mgr. Andrea Múdra
Mgr. Markéta Štěpánová

Ing. Bc. Eliška Vondráčková
Mgr. Jindra Wojtková
PhDr. Naděžda Kubíčková
Mgr. Michaela Širůčková

http://www.rodina.cz/
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Programy pro ženy vracející se na trh práce

Vzdělávací programy byly v roce 2007 realizovány jednak v rámci projektu „Podpora uplatnění žen 
s dětmi na trhu práce“, OP RLZ, rovné příležitosti a jednak v rámci nového projektu „Vývoj stávajícího 
vzdělávacího programu pro ženy rozvojem dialogu se zaměstnavateli“, OP RLZ, rovné příležitosti. 
Oba projekty byly spolufinancovány Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. 
Projekty byly realizovány ve spolupráci Centra pro rodinu a sociální péči Brno a následujících 
subjektů:

Národní centrum pro rodinu
Centrum pro rodinný život Olomouc
Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava
Centrum pro rodinu Hradec Králové
Centrum pro rodinu Litoměřice-Krupka
Rodinné centrum Blansko
Centrum pro rodinu Hodonín
Centrum pro rodinu a sociální péči Zlín
Úřad práce Brno-venkov
Moravská asociace podnikatelek a manažerek
GiTy a.s.

Cílem vzdělávacího programu je podpořit osobnostní a profesní růst žen, poskytnout jim podporu ve 
složité životní etapě, kdy se rozhodují vykročit z mikrosvěta domácnosti do makrosvěta profese, 
a pomáhat při slaďování obou těchto dimenzí života.
Navazující nový projekt si klade za cíl aktualizovat stávající vzdělávací program podle současných 
potřeb a trendů personální politiky na trhu práce, zlepšit propojení zájmů cílových skupin rozvojem 
dialogu se zaměstnavateli a využitím zkušeností získaných z původního vzdělávacího programu. 
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Renata Chmelíková
e-mail: chmelikova.renata@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 Bylo realizováno 6 běhů Motivačních kurzů a 2 běhy Kurzu aktivního rodičovství
 Bylo vydáno 119 certifikátů o absolvování a 95 osvědčení o rekvalifikaci
 Proběhly 2 Job skupiny (setkání absolventek kurzů)
 Proběhla beseda o problematice slučitelnosti rodiny a zaměstnání 
 Proběhla Mezinárodní konference s názvem „Podpora uplatnění žen s dětmi na trhu práce –

součást politiky rovných příležitostí mužů a žen“ v Praze
 Na závěr projektu proběhla akce s názvem „Možnosti žen na rodičovské dovolené“ (zkušenosti 

z realizace vzdělávacího programu)
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Do kurzů nastoupilo žen 125 100 %

Úspěšně absolvovalo 119   95 %
Nedokončilo    6   5 %

�����$
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 Byla vydána a distribuována publikace „Rodinné kompetence“.
 Byly vytvořeny pracovní sešity kurzů, vydána učebnice pro PC kurz.
 Byl publikován cyklus článků s tematikou Rodina a zaměstnání v časopise Kamínky.
 Byla vypracována evaluační zpráva vzdělávacího programu Podpora uplatnění žen s dětmi 

na trhu práce.
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Ing. Pavla Jadrná
e-mail: jadrna.pavla@centrum.cz

# �����6778������"����
����F
 Byl připraven a pilotně odzkoušen nový vzdělávací kurz „Rozvoj kompetencí v oblasti soft skills“.
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Do kurzu nastoupilo žen 14 100 %

Úspěšně absolvovalo 14 100 %
Nedokončilo 0    0 %



18 Centrum pro rodinu a sociální péèi

��
�������� �!���
��0����1�
"4 ��������E

Mgr. Lenka Zemanová
Renata Chmelíková
Ing. Pavla Jadrná

Ing. Mgr. Marie Oujezdská
Mgr. Blanka Brabcová
Mgr. Ing. Vít Janků

Bohumila Hudcová
Markéta Blaňková

@�$	���E�

Mgr. Ing. Marie Oujezdská
Ing. Blanka Přikrylová
Ing. Marie Kozáková
Bc. Milan Šafařík
Ing. Hana Jurajdová
Miriam Pallová

Mgr. Milana Vykydalová
Petra Michalová, DiS.
Mgr. Andrea Múdra
Mgr. Daniela Dlabolová
RNDr. Miroslav Vykydal
Dana Nekvapilová

Eva Řačáková
Ing. Petr Janoušek
PhDr. Petra Tenglerová
Mgr. Blanka Brabcová
Mgr. Lenka Zemanová

@�$	������ $�� 4E

Ing. Emilie Zichová
Ing. Marcela Cvachová
Lenka Kopečková

RNDr. Marie Vagerová
Ing. Marie Hamerská
Jonáš Vokřál

Jan Cienciala
Pavel Hort
Jiří Marek

Foto CRSP: Kurz aktivního rodičovství
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Klub rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí

<�������	��$
E
Petra Škrdlíková
e-mail: petra.skrdlikova@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 Podařilo se nám zaregistrovat aktivity Klubu rodičů hyperaktivních a neklidných dětí jako sociální 
službu. Obnáší to sice hodně nové práce, ale pro naše uživatele není bez významu, že většinu
služeb jim můžeme poskytovat zdarma. 

 Podařilo se rozšířit naše služby o rehabilitační poradenství a cvičení pro děti od 5 let, které vede 
vyškolená rehabilitační pracovnice a terapeutka se zkušeností a pochopením pro neposednost 
malých dětí. Za tuto možnost jsme moc rádi.

 Dvě děti a jejich rodiče si mohou jedenkrát týdně užívat služeb našich terénních pracovníků.
Terénní sociální služba je projekt, který bychom rádi do budoucna rozvíjeli, protože vnímáme její 
potřebu jak na straně dětí a jejich rodičů, tak i studentů, kteří prací s dětmi získávají cenné 
zkušenosti pro život i svou budoucí profesi.
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74 250 368 146 2
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Lektoři spolupracující celoročně:
Mgr. Lenka Lacinová Ph.D.
Mgr. Petra Filová
Mgr. Zuzana Masopustová
Bc. Ludmila Marčišová
Bc. Eva Konečná
Mgr. Lucie Teresa Figurová
Hana Crhová
Bc. Lenka Crhová
Pavla Panovská
Bc. Oto Janoušek 
Jakub Škrdlík
Ing. Pavla Jadrná

Lektoři jednorázových akcí:
Mgr. Irena Kolčárková
Mgr. Michaela Polanská
Mgr. Milena Mikulková
MUDr. Taťjana Horká
PhDr. Jiřina Prekopová

Foto CRSP: PhDr. Jiřina Prekopová na semináři „Pevné objetí jako výchovný prostředek?“
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Programy pro neúplné rodiny s dětmi

<�������	��$
E
Marcela Ondrůjová
e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 Uskutečnily se všechny naplánované programy a aktivity.

 Podařilo se nám rozšířit nabídku pro neúplné rodiny – připravili jsme nový čtyřdílný kurz 
„Na rozcestí“, který je určen pro manžele a rodiče bezprostředně a krátce po rozvodu. Probíhá 
dvakrát ročně. Je zaměřen na ty, kteří aktuálně procházejí novou životní etapou – obdobím po 
rozvodu a potřebují se zorientovat. Kurz je interaktivní, účastnící mohou sdílet zkušenosti 
a příběhy v rámci hledání společných znaků a východisek z obtížných situací. Součástí kurzu je 
také navazující beseda s knězem, která je určena pro ty, kteří chtějí svoji situaci konzultovat 
s duchovním.
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PhDr. Martina Kosová
PhDr. Hana Pokorná
MUDr. Taťjana Horká
Mgr. Milan Pilát
PhDr. Alena Zemanová
PhDr. Eva Rotreklová

Ing. Blanka Přikrylová
Mgr. Andrea Múdra
Bc. Marta Fraňková
MUDr. Jana Hájková
Mgr. Ing. Vít Janků
PhDr. Roman Hytych

Ing. Bc. Eliška Vondráčková
P. Mgr. Jaroslav Čupr
P. Mgr. Pavel Hověz
P. Mgr. Petr Šikula

Programy pro seniory
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Projekt "Kvalita života ve stáří" je spolufinancován Evropskou unií (program Interreg IIIA) 
a státním rozpočtem České republiky.

<�������	��$�E

Jindřiška Kašpárková
e-mail: jindriska.kasparkova@centrum.cz

Dana Žižkovská
e-mail: dana.zizkovska@centrum.cz
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# �����6778������"����
����F

 Pokračovalo setkávání seniorů v rámci Kabinetu seniorů, nově jsme od podzimu zkoušeli schůzky 
při „Poezii s čajem“ na Petrově. Skupina i program je stabilní, věnuje se také dalším činnostem 
a setkávání v rámci výstav, vernisáží apod.

 Biblické hodiny se rozvíjely dle plánu, uvažovali jsme o zřízení nové skupiny v rámci rozšíření 
a větší otevřenosti pro další seniory, které by však nebylo na úkor jejich sdílení.

 Procházky Brnem se v povědomí seniorů neujaly, účast na nich byla malá, a proto plánujeme 
přeměnu tohoto programu tak, aby více respektoval zájmy seniorů.

 S velkým zájmem se opět setkaly pobyty pro seniory a prarodiče s vnoučaty. Uvažujeme o jejich 
rozšíření.

 Letos jsme uskutečnili poprvé týdenní pobyt pro seniory s výukou angličtiny.

 Poradna pro seniory je v počátečním stadiu, spíše ji senioři mapují coby možnost řešení svých 
problémů, plánujeme větší propagaci této služby.
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" Frekvence

 (počet setkání)
Počet 

účastníků 
Frekvence

 (počet setkání)
Počet 

účastníků 

Biblické hodiny 1× měsíčně 21 1× měsíčně 21
„Co život dal a vzal“ 1× za 14 dní 8 neprobíhalo 0
Cvičení seniorů – relaxační 1× měsíčně 12 1× měsíčně (3) 16
Cvičení seniorů –
rehabilitační

1× týdně 15 1× týdně 2 
skupiny (15) 15

Jazyky němčina 1× týdně 14 1× týdně (15) 14
Jazyky angličtina 1× týdně 65 1× týdně (14) 73
Kabinet seniorů 2× měsíc (12) 40 2× měsíc (12) 40
Kurz Kvalita života ve stáří 1× měsíčně 6 1× týdně (13) 6
Procházky Brnem 2× za pololetí 3 1× za pololetí 1
Trénink paměti 2 skupiny 1×

týdně 25 1× týdně skup. I
1× týdně skup. II

15
12

Turistika 4× za pololetí 10 neprobíhalo 0
Výtvarná dílna 1× 14 dní 6 1× za14 dní (8) 7
Internetová klubovna 5× týdně 193
Pobyty pro seniory 6× v roce 182
Pobyty prarodičů s 
vnoučaty

2× v roce 44 seniorů
36 dětí
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Mgr. Josef Bejček
Marie Bilinová
Marie Blahová
Mgr. Tereza Cupáková
Bc. Bohumila Holečková
Bc. Ilona Jurčicová
Marie Kaderková
Alenka Kavenová
MUDr. Anna Klímová

Mgr. Helena Komínková
Jitka Kučerová
RNDr. Ing. Miroslav Krejčíř
Bc. Zita Křiváková
Bc. Petra Lukášková
Eva Mašková – Heyduková
Markéta Mazancová
René Müller
Michaela Nešporová

PaedDr. Marie Pavlovská
Jaroslav Sojka
Mgr. Jana Ungerová
Jarmila Vojáčková-Kuncová
Irena Štercová
Ing. Ivana Zbubnová
Jana Žáčková
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Ing. Richard Kolář
e-mail: seniornet@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 Pokračovali jsme v kurzech nadále i bez podpory státních institucí a nadačních fondů. Kurzovné 
se zvýšilo na 500 Kč/kurz. 

 Před Vánocemi byly vydány dárkové poukazy s možností zakoupit tyto počítačové kurzy jako 
dárek pro své blízké. Celkem bylo darováno 15 poukazů.
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Základní kurz  22  315
Pokračovací kurz  11  138
���$�" PP KOP
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Bronislav Houdek
Ing. Miroslav Kolíbal
Jan Odvářka

Ing. Karel Doubravský
Jakub Škrdlík
Dita Dlabolová

Lenka Kopečková
Martin Sazeček

<�� ���1�	���0��*�	�1�
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Ing. Richard Kolář
e-mail: seniornet@centrum.cz

# �����6778������"����
����F

 V říjnu se nám podařilo rozjet dva pilotní kurzy práce s digitálním fotoaparátem pro seniory. Tyto 
kurzy měly výborný ohlas a rozhodli jsme se pokračovat v nich i v roce 2008, navíc s rozšířením 
o kurz pro pokročilé, zaměřený na zpracování fotografií na počítači. 

 Za spolupráce obou lektorů vznikla osnova základního kurzu i pomocné materiály ke kurzům.
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Ing. Oldřich Ott
Jiří Marek

mailto:seniornet@centrum.cz
mailto:seniornet@centrum.cz
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Cvičení a podpora zdraví

# �����6778������"����
����F

 Ženám a maminkám jsme nabídli celkem 14 typů kurzů, ve kterých si mohly zacvičit nebo zatančit 
orientální tance buď samy, nebo se svými dětmi.

 Pokračoval kurz snižování nadváhy společnosti STOB – Stop obezitě.

 Pro velký zájem maminek jsme zvýšili počet hodin cvičení s kojenci a cvičení s batolaty. 

 Rozšířen byl také kurz cvičení v těhotenství.

 Mnohé maminky využily možnost účastnit se kurzů cvičení v jejich návaznosti – navštěvovaly
např. kurz cvičení v těhotenství, po porodu, kurz masáží kojenců a s dětmi pokračovaly i ve 
cvičení s kojenci a batolaty.
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Bc. Zita Křiváková
e-mail: zita.krivakova@centrum.cz
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Cvičení v těhotenství 219 219 rozšířen z 5 na 7 hodin 
týdně

Cvičení po porodu 52   52 2× týdně

Masáže kojenců (2–6 měsíců) 100   50 50 2× týdně

Pohybové hry s kojenci (6–8 měsíců)   80   40 40 2× týdně

Cvičeníčko s batolaty (1–2 roky) 124   62 62 3× týdně

Cvičení rodičů s dětmi (2–5roků) 104   52 52 1× týdně

Kondiční cvičení pro ženy   55   55 1× týdně

Orientální tance pro těhotné   30   30 1× týdně

Orientální tance pro maminky s dítětem   32   32 1× týdně

���$�" 8NJ ON6 67K
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Bc. Zita Křiváková
MUDr. Hana Hrubá
Michaela Nešporová

Bc. Jana Koutecká
Mgr. Irena Chaloupková
Bc. Petra Lukášková

Jana Haičmanová
Mgr. Dana Skřičková
JUDr. Lenka Sazečková
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Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz
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Začátečníci 5 92
Začátečníci – pokračování 4 64
Mírně pokročilí 2 35
Středně pokročilí 2 39
Pokročilí 2 42
���$�"�$�� �������	����0�
	
��4 IO 686
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Petra Steinerová
Lenka Langová

Vendulka Chaloupková
Michaela Krejčí

<�� ������������
���0�����������	���;C�

����	��!04�$�� ��
�;C�

����	�
2�
�	�$4

���$��3�2��	�$�
$���1�
"4<�� �����������

�
���0� 3 59 354 kg

@�$	����
��������
������E
MUDr. Hana Svobodová,  MUDr. Hana Hrubá

Kluby maminek, mateřská a rodinná centra

<�������	��$�E
Ing. Bc. Eliška Vondráčková
e-mail: eliska.vondrackova@centrum.cz

Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz
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# �����6778������"����
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 Již od roku 1995 podporujeme iniciativy místních rodinných aktivit, jako jsou kluby maminek 
a mateřská centra a různé typy rodinných center. Nabízíme metodickou pomoc a osobní 
konzultace při vzniku těchto iniciativ, zprostředkování kontaktů a zkušeností, spoluúčast 
v projektech a také řadu vzdělávacích akreditovaných kurzů a seminářů pro vedoucí,  
koordinátory/ky a lektory/ky zaměřených na udržitelnost a kvalitu rodinných programů v místě 
působení.
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 Do spolupráce na projektu MŠMT ČR se v roce 2007 zapojilo celkem 7 klubů maminek (KM)
a mateřských center (MC):
Klub Dvojčat a vícerčat (Ing. Denisa Jelínková)
KM Sluníčko Chudčice (Pavla Konečná)
KM Sedmikrásek Starý Lískovec (Mgr. Dana Skřičková)
KM Stonožka Náměšť nad Oslavou (Ivana Hrušková)
MC Ostopovice (Mgr. Petra Turečková)
RC Akropolis – Uherské Hradiště (Dagmar Mega)
KM Bystrc (Michaela Burkoňová)

 Osobní konzultace – 12×, osobní návštěva – 3×.

.$����	��
���$�� ��
���"�����

# �����6778������"����
����F

 Opětovně jsme nabídli koordinátorkám mateřských a rodinných center, klubů maminek a dalších 
prorodinných organizací vzdělávací akreditované kurzy a semináře, jejich cílem bylo poskytnout 
poznatky a zkušenosti umožňující rozvíjet dovednosti důležité pro účinné vedení a řízení lidí. 

 Prostřednictvím cvičitelských seminářů jsme napomohli rozšíření nabídky prorodinných 
volnočasových aktivit v jednotlivých mateřských centrech a klubech maminek.

 V oblasti vzdělávacích kurzů pro koordinátory prorodinných organizací se nám podařilo
u MŠMT ČR akreditovat 5 kurzů.
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Sociální dovednosti vedoucích pracovníků 14
Minimum k vedení skupin 12
Dílna sebepoznání a osobního růstu „Asertivita“ 9
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��3���$���$	���$������� Březen Listopad 

���$�"

Metodika cvičení rodičů s dětmi 39 37 76
Inspirace pro hravou tělesnou výchovu 36 35 71
���$�" 8O 86 IK8

 Opětovně byly vydány metodické materiály ke kurzu Inspirace pro hravou tělesnou výchovu 
v počtu 75 kusů.
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PhDr. Emilie Franková Ph.D.
PhDr. Vladimír Hřebíček
PhDr. Aleš Franek

PhDr. Naděžda Kubíčková
Mgr. Dana Skřičková
JUDr. Lenka Sazečková
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Rekreačně-vzdělávací pobyty

Rekreačně-vzdělávací pobyty pořádal v roce 2007 Klub přátel rodiny za metodické pomoci Centra pro 
rodinu a sociální péči.
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Marcela Ondrůjová
e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz
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Léto 2007 23 348 1244 670 574 44

Zima 2007   4   36   139 63 76 8

���$�" 68 PLK IPLP 8PP JO7 O6
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Dana Žižkovská
e-mail: dana.zizkovska@centrum.cz
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Senioři 6 182 182 6

Prarodiče s vnoučaty 2 80 44
(včetně dětí nad 12 let) 36 2

���$�" L 6J6 66J PJ L

Programy pro dobrovolné spolupracovníky

<�������	��$
E�
Marcela Ondrůjová
e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz

# �����6778������"����
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 Získali jsme další nové dobrovolné spolupracovníky, což nás opravdu těší. Obzvláště si velmi 
ceníme dobrovolníků, kteří s námi spolupracují již několik let, a tím nám pomáhají v naší práci.

mailto:marcela.ondrujova@centrum.cz
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Víkendový seminář na téma „Řešení problémů, řešení konfliktů, zvládání 
změny“ 30

Seminář určený pro organizátory pobytů pro maminky s dětmi, rodiče 
s dětmi, prarodiče s vnoučaty a seniory 17

Setkání organizátorů letních pobytů 19

���$�" JJ
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Karel Berka
Petra Bittnerová
František Blaha
Marie Blahová
P. Jindřich Čoupek
Jana Gregorová
Pavla Hažmuková
Josef Chytka
Vlasta Chytková
Pavel Jáger
Radim Janíček
Kateřina Janíčková
Jana Janků
Eva Konečná
Martin Konečný
Jarmila Kopecká

Jiří Krempl
Miluše Kremplová
Markéta Kukaňová
Jitka Marková
Marcela Marková
Jarmila Mittagová
Radoň Mittner
Jitka Nováková
Dominika Ondráčková
Milan Ondruš
Jana Ondrušová
Petr Ostrčil
P. Jan Peňáz
P. František Puchnar
Zdeněk Pytela
Milada Pytelová

Ludmila Račanská
Petr Sazeček
Martin Sazeček
Lenka Sazečková
P. Marek Slatinský
Petra Steinerová
P. Pavel Strejček
Romana Střeštíková
Petr Štefka
Petra Štefková
Jolana Tejkalová
Roman Vaněk
Dana Vašáková
Pavel Wojtek
Jindra Wojtková
P. Pavel Zahradníček

Duchovní programy

# �����6778������"����
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 Proběhly všechny „tradiční“ akce – Pouť dětí a mládeže na Vranov u Brna, Diecézní pouť ve 
Žďáru nad Sázavou a postní i adventní duchovní obnovy pro manžele. Senioři se pravidelně 
setkávali v rámci Biblických hodin (viz Programy pro seniory).

 Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou se letos stala součástí rozsáhlých oslav, které se 
konaly k 230. výročí vzniku Brněnské diecéze. Její motto bylo: „Diecéze – živý organismus“.
Celá akce byla zahájena pontifikální mší svatou, kterou celebroval otec biskup Vojtěch Cikrle. Po 
jejím skončení probíhaly hudební a divadelní vystoupení a další programy, které respektovaly věk 
dětí a rozličné zájmy jednotlivých členů rodiny. Dobrému průběhu akce velmi pomohlo místo 
konání – zámek ve Žďáru nad Sázavou. Svou rozlehlostí, množstvím nádvoří a různých zákoutí 
byl pro tuto akci ideální. Za poskytnutí prostor zámku je třeba poděkovat majiteli hraběti MVDr. 
Radoslavu Kinskému.
Podle ohlasů účastníků je zřejmé, že Diecézní pouť rodin se stala již tradiční akcí, které se mnoho 
rodin opětovně účastní. Jako organizátoři této akce se domníváme, že splnila svůj účel, kterým 
bylo vzájemné setkání a povzbuzení rodin, obnovení vzájemných vztahů, načerpání duchovních 
podnětů a společně strávený čas členů zúčastněných rodin.

 Duchovních obnov pro manžele využívají páry z celé diecéze, především z těch farností, kde 
obnovy nejsou manželům nabízeny.
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Mgr. Jana Vaňková
e-mail: vankova.ja@centrum.cz

����$
+��
	
G

����	�2�
�	�$4 ?���������
�������
������

���Y��!	�
�"��������
�#�
���������
 100 5
?���� �����Y����������MZ�����
���� 
��� 1500 100

?��0�����������"
����4

<�������	��$
E
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz
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Postní duchovní obnova 10 2 1 23
Adventní duchovní obnova 20 2 1 43
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Mgr. P. Martin Vařeka
Mgr. P. Jakub Holík

Společenské akce a setkání
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Marcela Ondrůjová
e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz

Ples CRSP a Klubu přátel rodiny se uskutečnil v sobotu 20. ledna 2007 v  Besedním domě v Brně. 
K tanci a poslechu hrál Salónní orchestr Brno, večerem provázel pan Viktor Janč, ukázky tanců 
předvedla taneční škola Danza. 
��������� 2�
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Mgr. Jana Vaňková
e-mail: vankova.ja@centrum.cz
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Den pro rodinu, tradičně spolupořádaný s Klubem přátel rodiny, proběhl v neděli 13. května 2007
v brněnské ZOO.
Od 11.00 hodin byla pro děti připravena Zoologická stezka, která končila u hlavního pódia. Na pódiu 
probíhal od 13.00 hodin program pro děti, který se skládal z představení Centra pro rodinu a sociální 
péči, písničkových soutěží, divadla a vyhodnocení Zoologické stezky. Během programu na pódiu si 
děti mohly výtvarně „zatvořit“ na stanovištích v jeho blízkosti. 
Naši příznivci mohli také přispět na paviány Anubi, které jsme adoptovali. 
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Mgr. Jana Vaňková
e-mail: vankova.ja@centrum.cz

Dne 17. listopadu 2007 se uskutečnil Den otevřených dveří Centra pro rodinu a sociální péči.

V rámci zahájení proběhla vernisáž výstavy fotografií Vratislava Hnátka „Diecézní poutě rodin“.

Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory CRSP a nahlédnout do některých programů, které 
pořádáme. Jednalo se například o „Trénink paměti pohybem“, ukázku z kurzu „Efektivního rodičovství“ 
a přednášku „Pět jazyků lásky“. Pro děti bylo připraveno divadlo manželů Nečasových, cvičeníčko 
a výtvarné tvoření. Všichni, kdo měli zájem o vzájemné setkání a sdílení, si mohli posedět v jednom ze 
sálů. Závěr tohoto dne přišla všem zpříjemnit svým hudebním vystoupením cimbálová muzika 
„Sylván“.

����	����=	!��$4�%K77&�������+�"�!����$�
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Foto CRSP: Den otevřených dveří
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CRSP Vysočina začalo fungovat k 1. 1. 2007 v pronajatých prostorách jihlavské husitské fary jako 
pobočka CRSP Brno.

# �����6778������"����
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 Základem fungování centra bylo vytvoření pracovního týmu. Podařilo se zformovat skupinu 
neuvěřitelně nadšených a akčních maminek.

 Na začátku bylo v naší nabídce jen několik �	��3�0����1�
"4:
<����$�+���4 pro maminky po porodu s dětmi do 2 let
<����"
"���$ pro rodiče na rodičovské dovolené s předškolními dětmi
W��=	!���������4 – program pro sociálně izolované seniory, které začali navštěvovat studenti 
středních škol
��	$��������������$4 – úzce navazuje na program Návštěvy seniorů. Jedná se o školení, 
semináře a supervize dobrovolníků z řad studentů SŠ. Setkání jsou zpestřena hrami a technikami 
zaměřenými na správnou komunikaci, vztahy s ostatními, empatii apod.
Tato setkání byla doplněna víkendovým seminářem dobrovolníků v prosinci 2007.
<
	��0� ����������!��
����
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����+"
�� $��=$� z matematiky a z českého jazyka pro žáky 5. tříd ZŠ 

 Ve druhém pololetí jsme nabídku��	��3�0����1�
"4��������� o následující:
X������!	
C�������������=$������������
<�� ���3	�
��3�0�	��0��$�(práce s hedvábím, panenky z kukuřičného šustí)
<�� �����������
���0� B��;C�

 Uspořádali jsme řadu +������ ��3�0�
$�:
<
����
� �����!	�
����������
?�������� v ZOO Jihlava. V rámci prohlídkových tras byly připraveny soutěže pro děti zaměřené 
na život a zvláštní schopnosti konkrétních zvířat.
��	$���������� ��� – divadelní představení paní Evy Čurdové z divadla De facto mimo
„Já měla hezkej život, pane“.
��0��$���� 
0�
�
 – v rámci Diecézní pouti rodin.

 Možná nejúspěšnější v roce 2007 byly naše��3�	
��E
:
��������	�����3�0����� – na dopoledne byl připraven program pro školy a školky, které se 
výstavy účastnily, odpoledne byla výstava otevřená pro veřejnost. Na výstavě byly ukázky jarní 
výzdoby, velikonočních kraslic a jiných bytových dekorací, včetně ochutnávky domácího pečiva. 
Velkým „trhákem“ pro děti byla živá zvířata (malí králíci a kuřata).

��� �"��0��	$� – tato výstava byla připravena na skutečně profesionální úrovni. Tematicky byla 
zaměřena na podzimní světce, kterých bylo představeno šest. Každý svatý měl svůj „panel“, na 
kterém byly jeho atributy, zpráva o jeho životě a pranostiky a lidové obyčeje, které se vážou k jeho 
svátku. Některé lidové zvyky si mohli návštěvníci vyzkoušet. Součástí výstavy byla „Kuchyňka 
babky kořenářky“, kde bylo možné porovnávat mnohé léčivé byliny a zároveň ochutnat, případně 
si odnést, domácí produkty podzimní úrody. Každý návštěvník dostal šálek výborného domácího 
čaje z pravých šípků. Dopoledne byla vyhrazena opět pro školy a školky, pro které byla připravena
i vědomostní soutěž se sladkou odměnou.
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Klub kojenců 1× týdně 2 hod. 6 180
Klub maminek 1× týdně 2 hod. 6 180
Hlídání dětí 1× týdně 5 hod. 2   20
Návštěvy seniorů 1× týdně 0,5–1 hod. 45 1000
Setkávání dobrovolníků 1× měsíčně 2 hod. 30 700

Seminář dobrovolníků proběhl 1×
v termínu 6.–8. 12. 10   10

Katecheze pro dospělé 1× za 2 týdny 1 hod. 25 700
Odborné přednášky 1× měsíčně 1 hod. 10   20
Příprava na přijímací zkoušky 1× týdně 2 hod. 8   90
Kurzy práce s hedvábím 1× měsíčně 4 hod. 8   24
Kurz výroby panenek ze šustí proběhl 2× (4 hod.) 8   16
Kurz snižování nadváhy 1× týdně 2,5 hod. 5   60
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Dětský karneval 13. 1. 70 dětí + rodiče
Ples rodin 13. 1. 120
Den rodin 19. 5. 400 dětí + rodiče
Setkání se sponzory 13. 6. 20
Pohádková zahrada   1. 9. 500 dětí + rodiče
Jarní dny otevřených dveří 2.–9. 4. 400 návštěvníků
Podzimní hrátky 22. 10.–2. 11. 570 MŠ a ZŠ + 400 odpoledních
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Ing. Slávka Dokulilová – ředitelka oblastní pobočky CRSP Vysočina
Miroslava Huková – koordinátorka činností CRSP Vysočina
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Odborné přednášky:
P. Bartoloměj Čačík, OPraem
MUDr. Marta Mezníková
Jana Novotná

Příprava na přijímací zkoušky:
Mgr. Šárka Pospíchalová
Mgr. Šárka Kovářová

Školení dobrovolníků:
Jitka Křivohlavá
MUDr. Vilma Knetlová
Pavla Kvasničková

Výtvarné kurzy:
Monika Nikodýmová
Pavla Kvasničková

Kurz snižování nadváhy:
RNDr. Jana Borůvková
Marie Ruchařová

Moderování společenských
akcí:
Mgr. Bc. Jan Kodet

Dobrovolní pracovníci:
Jana Huková 
Miroslava Huková 
Mgr. Šárka Pospíchalová 
Marie Plešingrová 
Mgr. Marie Palánová
Pavla Kvasničková
Ing. Karel Pospíchal
Mgr. Jana Marešová
Mgr. Ester Rychnovská
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Projekt vznikl v roce 1999 díky iniciativě a finančnímu přispění manželů Nečesalových, ve spolupráci 
s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno. Je určen pro podporu dětí a rodin v těžké situaci, kdy stát 
a jiné instituce nemají klíč k řešení nebo se pomoc neúměrně prodlužuje vzhledem k naléhavosti 
situace. Realizovaná pomoc je vždy výsledkem spolupráce fondu, odpovědných institucí a dárců. Tak 
je zabezpečen dlouhodobý efekt pomoci.

�������+�$	�E
 podpora dospívajících (sociálně znevýhodněných a handicapovaných)
 podpora sociálně slabých rodin v momentální tíživé situaci
 podpora talentovaných dětí sociálně znevýhodněných rodin
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Ing. Mgr. Vít Janků – ředitel Centra pro rodinu a sociální péči Brno, organizační a administrativní část 
projektu
Mgr. Martina Nečesalová – sociální oblast a PR
Bc. Ludmila Marčišová – sociální oblast a administrativa
Ing. Karel Nečesal – finanční a ekonomická část projektu
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KROK ZA KROKEM
IČO: 44991584
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
Josefská 1, 602 00 Brno
tel. a fax: +420 / 542 217 464
email: prorodinu@centrum.cz, internetové stránky: www.crsp.cz
Bankovní spojení:
Volksbank CZ, a. s., Brno, Panská 2/4 číslo účtu:  4010046676/ 6800, variabilní symbol: 91112
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 N�P77�<� pro rodinu paní S. na dlouhodobou spolupráci syna (diagnostikován syndrom ADHD 
s agresivitou) s osobním asistentem.

 IL NO7�<� pro pana Kabrdu (po těžké autohavárii a dlouhodobé rehabilitaci) na úhradu 
rehabilitační tříkolky pro dospělé.

 P�677�<� pro devítiletého chlapce s hyperaktivitou a agresí na úhradu osobní asistentky do 
základní školy. 

 O�777�<� pro Speciální základní školu Palackého na úhradu pedagoga a asistenta školy v přírodě 
pro děti s vývojovými poruchami.

 K�677�<� pro paní Sobotkovou a jejího sedmiletého zdravotně postiženého syna na úhradu 
rehabilitačního pobytu (částečně hrazen zdravotní pojišťovnou).

 O�KN7�<� pro paní Jerwanovou na úhradu výdajů spojených s bydlením.
 NO7�<� pro paní D. z Hodonína na úhradu kurzu Efektivního rodičovství.
 I7 PPL�<� pro paní Petráškovou na úhradu nájmů v bytě, do kterého se přestěhovala z azylového 

domu se svým čtyřletým synem.
 I7 O77�<� pro R. Kučeru na úhradu rekvalifikačního kurzu v oboru Kuchař-číšník.
 J�L77�<� pro p. Ocáska (po cévní mozkové příhodě) na úhradu rehabilitační trojkolky pro dospělé 

(částečně hrazeno zdravotní pojišťovnou).
 O�6P7�<� pro paní Semerádovou a její tři děti na úhradu nájmu v azylovém zařízení.
 L�777�<� pro paní Ivanu Chatrnou na jazykovou školu.
 P�KO7�<� pro paní Sochovou z Brna na úhradu bydlení v azylovém domě a na úhradu

rekvalifikačního kurzu PC a komunikace.
 6�P77�<� pro paní Pieklákovou na úhradu pobytu s dcerou v nemocnici.
 I6 P77�<� pro paní Zaoralovou z Brna (v tíživé situaci po rozvodu) na úhradu výtvarných kurzů 

pro její dvě dcery (rozvíjení jemné motoriky, psychomotorických schopností a kreativity).

mailto:prorodinu@centrum.cz
http://www.crsp.cz/
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 L�PPI�<� pro paní Kellnerovou (na mateřské dovolené, 7 dětí) na úhradu výdajů spojených 
s pobytem dcery ve Středisku výchovné péče a na úhradu pracovních pomůcek pro syna, který 
navštěvuje střední zahradnickou školu.

 O�777�<� pro paní Bělákovou na úhradu výdajů spojených s pobytem synů na rekreačně-
vzdělávacím pobytu pro matky s dětmi.

 I7 777�<� pro pana Maršálka (nevidomý básník) na úhradu nákladů s vydáním knihy básní 
Hledání a snění.

 L�777�<� pro paní Vilímovou a jejího zdravotně postiženého syna na úhradu osobní asistentky pro 
pobyt v klasické mateřské škole.

 L�76L�<� na úhradu asistenčních služeb pro paní Opletalovou (mladá žena postižená 
roztroušenou sklerózou).

 P�O77�<� pro paní Sobotkovou na úhradu hippoterapie pro jejího zdravotně postiženého syna.
 N�777�<� pro paní Driziovou na stabilizaci rodiny, která byla ohrožena domácím násilím.

Na této pomoci jsme úzce spolupracovali s občanským sdružením Na Počátku.
 66 O77�<� na úhradu asistenčních služeb pro děti postižené autismem (S. Bártek, Levíčkovi 

a I. Haratová). Na této pomoci spolupracujeme s organizací Apla, která poskytuje služby rodinám 
dětí postižených autismem.

 N�777�<� pro klientky z Brna, Blanska a Hodonína, ubytované v Domově sv. Markéty, na zajištění 
ubytování na krizových lůžkách (pilotní projekt bez dotací).

 I�777�<� pro paní Odehnalovou na úhradu advokátních služeb ve věci soudního sporu ohledně 
určení výchovy a výživného pro její děti.

 K�OJ7�<� pro Lukáše Daniela na úhradu internátního pobytu ve Středisku výchovné péče Help Me.
 6 O77�<� pro Petra Millera, žáka 6. třídy základní školy v Brně. Částka bude použita na úhradu 

výdajů spojených s pobytem na škole v přírodě.
 I7 OL6�<� pro paní Václavíkovou (matka-samoživitelka v plném invalidním důchodu) na další 

vzdělávání jejích dětí.
 O J77�<� pro syna paní B. na úhradu výdajů spojených s jeho pobytem ve Středisku výchovné 

péče.
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Příjmy od klientů 1 567
Dotace 6 517,5
z toho MŠMT  40

MPSV 2 084
MZ ČR 68 
MK ČR 80
Jihomoravský kraj 506
Kraj Vysočina 18
Fond Vysočiny 25,5
Statutární město Brno 310 
MČ Brno-střed, MČ Brno-Žebětín 23
Město Jihlava 30 
Město Žďár nad Sázavou 10 
EU ESF, OP RLZ – 1 1 689 
EU ESF, OP RLZ – 2 1 162 
EU Interreg III. A 472 

Nadační příspěvek ELPIDA 52 
Grantová agentura GAČR 35
Ostatní výnosy 43,5
Dary 632 
Úroky 5 
#3��������$�" L�LO6
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Materiál celkem 803 
z toho Kancelářský materiál 116

Vybavení (DDHM) 425 
Pohonné hmoty 57 
Materiál pro kluby maminek a MC 20
Klubové programy CRSP 107
Sportovní potřeby 28
Ostatní materiál 50

Služby celkem 2 597 
z toho Nájem 725 

Energie a služby 500
Opravy a údržba 118
Cestovné 37
Telefony, internet, poštovné 145
Služby tiskárny, kopírování 278
Vedení účetnictví 456
Školení a kurzy pro zaměstnance 63
Přednášky, realizace kurzů 56
Ostatní služby 219

Mzdové náklady 4 574
z toho Mzdy zaměstnanců a DPČ 2 625

Sociální a zdravotní pojištění 822
Dohody o provedení práce 1 025
Ostatní sociální náklady 102

Ostatní náklady 420 
z toho Náklady partnera projektu 284

Ostatní provozní náklady 33
Finanční náklady 103
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Předmětem Výkazu zisku a ztrát nebyly přijaté a vyplacené dary 
v těchto úhrnech (v Kč):

Dary přijaté 306 000
Dary vyplacené 422 872
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Mgr. Ing. Vít Janků – ředitel organizace
Marcela Ondrůjová – provozní zástupce ředitele
Mgr. Lenka Zemanová – finanční zástupce ředitele, vedoucí sekce sociálních služeb
Ing. Bc. Eliška Vondráčková – vedoucí sekce služeb rodinám
Mgr. Jana Vaňková – asistentka ředitele
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Hana Lokosová
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Markéta Blaňková 
Mgr. Blanka Brabcová 
Dana Chaloupková
Renata Chmelíková
Ing. Pavla Jadrná
Bc. Zita Křiváková
Mgr. Milana Vykydalová 

��$�����������0�������
Marie Blahová
Mgr. Tereza Cupáková
Bc. Marek Hipík
Jindřiška Kašpárková
Ing. Richard Kolář
Petra Škrdlíková
Dana Žižkovská
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Recepci nemůžeme ve výčtu našich aktivit opomenout, protože se stala určitým způsobem srdcem 
organizace. Ročně obslouží přes 9000 našich klientů. Kromě poskytování informací o všech 
nabízených programech eviduje přihlášky, přijímá platby a z první ruky také pochvaly i kritické 
připomínky. Za rok 2007 bylo těchto kontaktů přes 16 000.

# �����6778������"����
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 uvést do provozu nový systém přihlašování a evidence klientů, dokončit úpravy a vybavení prostor 
recepce tak, aby byly příjemné pro klienty, a stabilizovat pracovníky recepce.

Na recepci během roku 2007 pracovaly recepční
Mgr. Marie Fialová
Michaela Havelková
Alena Kubešová
Lenka Kučerová
Jiřina Malkusová
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Pondělí–čtvrtek: 8.00–16.00 hod.
Pátek: 8.00–12.00 hod.
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	��5E� 542 217 464
"����E� 731 402 731
�T"
��E crsp.brno@centrum.cz
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Abrhámová Petra, Mgr.
Ambrozková Lucie, Mgr.
Bejček Josef, Mgr.
Beleš Petr
Bilinová Marie
Bínová Lenka, Mgr.
Biskup Evžen
Boková Petra, Mgr.
Brabcová Anna
Brázdová Ludmila, MUDr.
Cienciala Jan
Crhová Hana
Crhová Lenka, Bc.
Cvachová Marcela, Ing.
Čadková Ivana, MUDr.
Červinková Radka
Čupr Jaroslav, P. Mgr.
Čmiel Pavel
Danielová Drahomíra
Dlabolová Daniela, Mgr.
Dlabolová Dita
Dřímal Filip
Doubravský Karel, Ing.
Fantová Klára, Mgr.
Fialová Mária
Filová Petra, Mgr.
Figurová Lucie Tereza, Mgr.
Filip Aleš, PhDr.
Franek Aleš, PhDr.
Franková Emílie, PhDr., Ph.D.
Fraňková Marta, Bc.
Forgáčová Miroslava, MUDr.
Geigerová Radka
Gilarová Radomíra
Haičmanová Jana
Hájková Jana, MUDr.
Halaštová Markéta
Hamerská Marie, Ing.
Heinl Martin
Herz Luboš, Ing.
Holečková Bohumila, Bc.
Holík Jakub, P. Mgr. 
Horká Taťjana, MUDr.
Hornungová Jana
Horský Josef
Hort Pavel
Hošťálková Hana
Houdek Bronislav
Hověz Pavel, P. Mgr.
Hrabčíková Karla
Hrabovská Zita, Mgr.
Hrubá Hana, MUDr. 
Hřebíček Vladimír, PhDr.
Hytych Roman, PhDr.
Hudcová Bohumila
Chaloupka David
Chaloupková Irena, Mgr.
Chaloupková Jana

Chaloupková Vendula
Jadrná Pavla, Ing.
Jáchymová Kateřina
Jakubcová Kateřina
Janoušek Oto, Bc.
Janoušek Petr, Ing.
Jelínková Julie, Bc.
Juráčková Irena
Jurajdová Hana, Ing.
Jurčicová Ilona, Bc.
Kaderková Marie
Kameníková Miloslava, Bc. 
Kapičková Milada
Kavenová Alena
Kiliánová Bohumila
Klimová Anna, MUDr.
Kolčárková Irena, Mgr.
Kolíbal Miroslav, Ing.
Komínková Helena, Mgr.
Konečná Eva, Bc.
Kopáček Martin, Bc.
Kopečková Lenka
Kořenková Marcela
Kosová Martina, PhDr.
Košvicová Miloslava
Kotková Lucie, Mgr.
Koutecká Jana, Bc.
Kozáková Marie, Ing.
Kozel Petr Ing.
Kozlová Klára, Mgr.
Kozlová Marie, Ing.
Krčál Jiří
Krejčí Michaela
Krejčíř Miroslav, RNDr. Ing. 
Krouželová Jitka, MUDr.
Kružíková Kamila Emma
Kubíčková Naděžda, PhDr.
Kubínová Jana
Kučerová Hana
Kučerová Jitka
Kukaňová Markéta
Kunder Róbert
Lacinová Lenka, Mgr. Ph.D.
Langerová Pavlína
Langová Lenka 
Lauerová Jana
Leder Jiří
Lukáčová Anna
Lukášková Petra, Bc.
Marčišová Ludmila, Bc.
Marek Jiří
Masopustová Zuzana, Mgr.
Mašínová Jana, Bc.
Mašková-Heyduková Eva
Matušková Hana 
Mazancová Markéta
Mertin Václav
Michalová Petra, Dis. 

Miklánek Michal
Mikulková Milena, Mgr.
Minsterová Martina
Múdra Andrea, Mgr.
Múdry Peter, MUDr.
Müller René
Nečasová Zdena
Nečesal Karel, Ing.
Nečesalová Martina, Mgr.
Nekvapilová Dana
Nešporová Michaela
Nosková Štěpánka
Odvářka Jan
Ondrušková Markéta
Ott Oldřich, Ing.
Oujezdská Marie, Mgr. Ing.
Pallová Miriam
Panovská Pavla
Pavlovská Marie, PaedDr.
Petlanová Zuzana
Petrůjová Lucia
Pilát Milan, Mgr.
Pilátová Terezie, Mgr.
Podolská Bohuslava
Pokorná Hana, PhDr.
Polanská Michaela, Mgr.
Poncová Vendula
Prekopová Jiřina, PhDr.
Přikrylová Blanka, Ing.
Rotreklová Eva, PhDr.
Růžičková Ivana, Mgr.
Řačáková Eva
Sazeček Martin
Sazečková Lenka, JUDr.
Skřičková Dana, Mgr.
Sojka Jaroslav
Steinerová Petra
Svobodová Hana, MUDr.
Šafařík Milan, Bc.
Šantavá Margita
Šimečková Andrea
Širůčková Michaela, Mgr.
Škrdlík Jakub
Štercová Irena
Štěpánová Markéta, Mgr.
Šturma Jaroslav PhDr.
Šikula Petr, P. Mgr.
Tenglerová Petra, PhDr.
Traxlerová Marie
Traxlerová Věra
Ungerová Jana
Vagerová Marie, RNDr. 
Valošek Josef
Vařeka Martin, P. Mgr. 
Večeřová Alena
Vedralová Jitka
Vojáčková-Kuncová Jarmila
Vokřál Jonáš
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Vykydal Miroslav, RNDr. 
Wágnerová Valerie, Ing.
Wojtková Jindra, Mgr.
Zajíček Jan

Zajíčková Ivana
Zatloukal Vít, P. Mgr.
Zbubnová Ivana, Ing.
Zeman Josef, PhDr.

Zemanová Alena, PhDr.
Zemanová Marie 
Zichová Emilie, Ing.
Žáčková Jana

# �����6778��������������

Biskupství brněnské
Böttcher ČR, k. s.
Donum, Radek Líkař
ELPIDA nadační fond
Evropská unie z programů Interreg, ESF 
Filharmonie Brno
Fond Vysočiny
Grantová agentura ČR
Hlaváč Jan, Ing.
Homolka Miloš
Jihomoravský kraj
K. R. TRADE Kobeřice
Klenotnictví Fr. Hanák
Krejčí Jan, Ing.
MC nakladatelství
Městské divadlo Brno
Městská část Brno-střed
Město Žďár nad Sázavou

Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví
Neroli DECOR, Brno
Nosek Jakub
Obchod dobrým vínem, L. Harašta
Oplatková Marta
Pazdziora Jan, Ph.D.
Soroptimist Internetional Club Brno I.
Statutární město Brno
Svatý Pavel
Trans – technik s.r.o.
Vodičková Michaela
Vojáčková Romana
Vorlíčková Michaela
Železářství, elektro a domácí potřeby VICHR
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Fakulta sociálních studií MU Brno
Filozofická fakulta MU Brno
Pedagogická fakulta MU Brno
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Kotlářská, Brno
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně-právní Opletalova, Brno
Vyšší odborná škola Pardubice
Střední odborná škola Morava o.p.s., Brno

W�=��$��
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����$4"� kteří dávají svůj čas a síly a bez nichž si činnost Centra pro 
rodinu nedokážeme dnes už představit.

 @�$	��$�"�
���$	��4"�$�� 4�
���"����4 za osobní nasazení, respekt a vcítění.
 �	�	�"����$���"�
��
"�������3"����	�	��" za přívětivý přístup a podporu rodinných 

iniciativ.
 ���� ��4" za finanční a materiální pomoc.
 ��
����$4"���!���
��0�����	���$4 za informace o našich programech a šíření dobrých 

zpráv o rodině.
 (����4"� kteří denně nasazují své síly k dobrému fungování rodiny.
 #=�"� kteří rodiny povzbuzují a pomáhají jim.
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