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Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

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: Služby pro rodiny a sociální služby, vzdělávání a poradenství

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
 akreditovaným vzdělávacím pracovištěm MŠMT
 akreditovaným vzdělávacím pracovištěm MPSV
 jedním z hodnotitelů soutěže Obec přátelská rodině
 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 pasy
 rodinné a pedagogicko-psychologické poradny
 další nestátní i státní organizace a instituce

Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči
(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: crsp.brno@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
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Pobočka: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina
(zkrácený název: CRSP Vysočina)
Komenského 20, Jihlava
Ředitelka: Ing. Slávka Dokulilová
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:

Zřizovatel

Biskupství 
brněnské

sekce
sociální služby

sekce
služby pro rodiny

sekce
podpory

interní
projektová 
manažerka, 

IT, provozní / 
personální

externí
Family Point

Recepce

SAS pro 
rodiny s dětmi

SAS pro 
seniory

 volnočasové a 
vzdělávací
středisko 
seniorů

služby na 
podporu 

partner. vztahů, 
rodič. 

kompetencí, 
předporodní  

příprava

služby na 
podporu 

slučitelnosti 
rodiny a 

zaměstnání

služby na 
podporu 
zdravého 

životního stylu

Asistentka 

Zástupce

pobočka
CRSP Vysočina

Ředitel
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Rok 2009 očima ředitele organizace

Vážení,

někdy si říkám, jestli je to dobře, abychom každý rok rozšiřovali svoji činnost do tolika směrů, ale pak 
si vždycky uvědomím, že zdravá organizace nebo rodina to tak má. Když se zrovna nerodí další děti, 
přicházejí kamarádi, přátelé nebo slečny a chlapci našich dospívajících dětí. Nové impulzy rodinu 
i organizaci obohacují a nutí ji být v pohybu. A to je dobře.

Co se tedy u nás stalo nového?

Díky dobré spolupráci s Magistrátem města Brna se uskutečnil náš dlouhodobý sen vytvořit informační 
centrum pro rodiny se zázemím pro péči o malé děti, kde by se propojily nabídky mnoha prorodinných 
organizací ve městě a blízkém okolí. Díky hlavní výhře v soutěži Obec příznivá rodině, kterou město 
Brno získalo pro svou koncepčnost v oblasti rodinné politiky a dobrou spolupráci s neziskovým 
sektorem, začal být náš záměr reálný a 15. května 2009 byl otevřen první Family Point. Zájem rodičů 
a prarodičů předčil očekávání a ohlasy svědčí o tom, že to je služba, která rodinám opravdu chyběla. 
Ani Jihomoravský kraj nezůstal pozadu a měli jsme možnost podílet se na tvorbě Koncepce rodinné 
politiky Jihomoravského kraje i návrhu konkrétních opatření pro rodiny v obcích.

Na poli slučitelnosti rodiny a zaměstnání se v rámci projektu ANIMA PLUS CZ podařila úzká 
spolupráce s IBM v Brně a ženy po rodičovské dovolené byly připravované pro ICT pozice, jaké jsou 
ve zmíněné nadnárodní firmě. Zároveň byl díky partnerství s Národním centrem pro rodinu získán 
evropsky uznávaný Audit rodina & zaměstnání. Město Brno opět zabodovalo, nechalo se jako 
zaměstnavatel auditovat jako první a dosáhlo udělení licenční značky Podnik příznivý rodině se 
závazkem pokračovat i v dalších letech dle výsledků auditu.

Začátkem listopadu nás přijela vyškolit paní PhDr. Rita McLeod z Kanady a předat nám pro ČR 
program COPE – „Creating Optimal Personal Experiences“, určený pro posílení sebeúcty a schopnosti 
orientace ve společnosti pro dospívající.

V sociální oblasti jsme zkvalitňovali služby směrem k přímé podpoře a pomoci v rodinách, které 
o tento typ služby projevily zájem.

V programech pro seniory se podařilo otevřít 14 KLASů (Klubů aktivních seniorů) v obcích 
Jihomoravského kraje. Právě senioři nám dodávají nadhled nad problémy, s kterými se potýkáme, 
protože vědí, že náš život má ještě jiné rozměry a že bez „požehnání je marné každé namáhání“, což 
můžeme přeložit i jako, že bez hodnot, které jako rodina nebo organizace sdílíme lehce utoneme ve 
víru aktuálních a ještě aktuálnějších starostí.

Mějte se hezky

Mgr. Ing. Vít Janků
ředitel organizace
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Programová nabídka 2009

Typ akce ... pro rodiny ... pro seniory ... pro veřejnost

Kurzy

 Škola partnerství
 Kurz pro nastávající 

rodiče
 Praktická příprava 

otců k porodu
 Kurz Na rozcestí
 Anima Plus CZ

 Školička internetu 
pro seniory –
základní PC kurz, 
pokračovací kurz, 
kurzy Word a Excel

 Kurz digitálního 
fotografování

 Trénink paměti

 Kurz efektivního 
rodičovství

 Lektorský kurz 
efektivního 
rodičovství

Semináře a 
přednášky

 Rodičovská setkání 
– cykly přednášek, 
Dospívání, 
Manželství, Škola 
na dohled

 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

 Seminář „Nese mě 
řeka lásky“ s PhDr. J. 
Prekopovou

Konference
 „Jde to i bez trestu“ 

v rámci kampaně 
Úřady vlády STOP 
násilí na dětech

Jazykové 
vzdělávání

 Angličtina
 Anglická 

konverzace
 Němčina

Cvičení a 
podpora zdraví

 Cvičení 
v těhotenství

 Cvičení po porodu
 Masáže kojenců
 Pohybové hry 

s kojenci 68 
měsíců

 Cvičeníčko 
s batolaty 12 roky

 Cvičení rodičů 
s dětmi 25 let

 Kondiční cvičení pro 
ženy

 Zdravotní / 
relaxační cvičení

 Rehabilitační 
cvičení

 Kondiční cvičení

 Orientální tance 
(začátečníci, mírně 
pokročilí, středně 
pokročilí, pokročilí, 
orientální večírek)
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Typ akce ... pro rodiny ... pro seniory ... pro veřejnost

Programy 
v rámci 

sociálních
služeb

 Rodičovské skupiny 
pro rodiče dětí 
neklidných a 
hyperaktivních, 
rodiče dětí s PAS 
nebo osamělé 
rodiče

 Klub osamělých 
rodičů

 Kurz "Na rozcestí"
 Klubíčko - dětský 

klub
 Cvičení Tobogán
 TREaK – trénink

sociálních a 
emočních 
dovedností

 Terénní sociální 
služba

 Související 
programy (duchovní 
programy, 
víkendové pobyty, 
vzdělávací aktivity a 
poradenství pro 
rodiny s neklidnými 
dětmi)

 Trénink paměti
 Klub aktivních 

seniorů (KLAS)
 Tanec v sedě „Sitte 

dans“
 Zdravotní cvičení 

pro seniory
 Poradna pro seniory

Kluby a 
skupinová 

setkání

 Setkání 
organizátorů letních 
pobytů

 Kabinet seniorů
 Internetová 

klubovna pro 
seniory

 Klub aktivních 
seniorů KLAS
(VVSS)

 Kinokavárna
 Literární a divadelní 

podvečery

Duchovní 
programy

 Duchovní obnovy 
pro manžele

 Kurz předávání víry 
v rodině

 Biblické hodiny  Pouť dětí a mládeže 
na Vranov u Brna

 Diecézní pouť rodin 
ve Žďáru nad 
Sázavou

Víkendové 
programy a 

společenské 
akce

 Víkendová setkání 
rodičů (v rámci 
Klubu osamělých 
rodičů)

 Den pro rodinu
 Ples CRSP
 Den otevřených děti
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O programech a jejich organizátorech
Partnerské vztahy
Škola partnerství

Koordinátorka: 
Mgr. Milana Vykydalová
e-mail: milana.vykydalova@centrum.cz

V roce 2009 se nám podařilo…

 Stejně jako vloni jsme měli dostatek zájemců o Víkendový kurz partnerství, který pořádáme na 
DCM v Osové Bítýšce. Naplnily dva běhy tohoto kurzu a kurz absolvovalo 15 párů z 16 (jeden pár 
se po dvou víkendech rozešel, což není rozhodně špatně
Na víkendových kurzech partnerství jsme zaznamenali dva nové prvky. Prvním byl největší věkový 
rozdíl mezi zúčastněnými páry. Zatímco nejmladší pár měl v průměru 18 let (Ž17, M19), nejstarší 
pár měl v průměru 41 let (Ž37, M45). Druhým prvkem byla účast páru, kde oba byli již rozvedeni. 
Jejich byla účast velmi přínosná, poskytovali nám důležitou zpětnou vazbu „z praxe“ a potvrzovali 
naše konstatování u různých aktivit. Oba litovali, že podobný kurz nebylo možné absolvovat před 
jejich prvním sňatkem. 

 Večerní kurz partnerství absolvovalo 11 párů. 5 párů pokračovalo na vyžádání dalšími pěti
setkáními, jeden přešel rovnou na přípravu na manželství. Druhý běh proběhl od dubna do května 
s pěti páry. 

 Kurz „Kdo jsem a koho hledám“ pro jednotlivce měl více běhů – na jaře skončil kurz, který začal 
v roce 2008, další proběhl v období březenčerven a v říjnu bylo první setkání dalšího běhu. Vždy 
se sešlo 7 zájemců a v každé skupině byli zastoupeni muži i ženy, což je pro kurz vždy přínosné. 

 I v tomto roce probíhala díky pozvání kněží Setkávání s mládeží nad tématy souvisejícími 
s partnerskými vztahy s biřmovanci z  Rudíkova, Blanska, a Hustopečí. Velká skupina mládeže se 
sešla i v Jihlavě díky pozvání Ing. Slávky Dokulilové, ředitelky Centra pro rodinu a sociální péči 
Vysočina v Jihlavě. 
Společenství mladých lidí a biřmovanců jsou vhodná pro vzdálenější a bližší přípravu na 
manželství, tak jak je zmiňováno ve Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství. 

 Doprovázení páru mladých manželů – jde o nový záměr nabídnout snoubencům, kteří projdou 
přípravou na manželství, možnost setkat se opět po roce od přípravy. Podařilo se být v kontaktu 
s 8 páry z loňské přípravy. Jednalo se o velmi příjemná setkání se snahou zjistit, zda se časem 
v životě neukázalo, že bychom v přípravě něco důležitého opomněli. 

Co říkají data?

Škola partnerství
Frekvence 

v roce 
2009

Počet
párů

Počet 
jednotlivců

Vzdělávací setkání – kurzy pro mládež 7 129
Večerní kurzy partnerství 16 11
Individuální příprava na manželství 49 10
Večerní kurzy pro jednotlivce 30 21
Víkendové kurzy partnerství
Víkendové setkání na podporu partnerského soužití 10 víkendů 14

Doprovázení páru mladých manželů 4 7
Celkem 42 150
Celkový počet účastníků Školy partnerství 192

Lektoři a spolupracovníci:
Mgr. Milana Vykydalová
RNDr. Miroslav Vykydal
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Čekáme miminko
Kurzy pro nastávající rodiče

Koordinátorka:
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

V roce 2009 se nám podařilo…

 uskutečnit celkem 5 večerních kurzů, během nichž proběhlo 20 seminářů s průměrnou účastí 21 
osob na seminář

 rozšířit nabídku kurzů předporodní přípravy o semináře Péče o novorozence, na kterých si mohou 
nastávající rodiče nacvičit  správnou a bezpečnou manipulaci s dítětem na  modelu v praxi.  

 otevřít kurz Alternativní příprava k porodu, spojující cvičení s praktickým nácvikem a tematickými 
přednáškami, seznamující maminky s různými technikami a pomůckami k ulehčení porodu.

 nabídnout těhotným maminkám kurzy s přípravou na porod i v průběhu prázdnin a dovolených

Co říkají data?

Kurzy pro 
nastávající rodiče

Počet 
kurzů Počet seminářů Počet účastníků Muži Ženy

večerní 5 20 426 167 259
víkendový 1 4 27 11 5
Celkem 6 24 473 178 264

Lektorky:
MUDr. Ivana Čadková
Bc. Miloslava Kameníková
Miloslava Košvicová
Bc. Zita Křiváková
MUDr. Hana Levíčková
MUDr. Zahrádková

Cvičení pro těhotné

Koordinátorka:
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

Co říkají data?

Kurz Počet 
účastníků

Cvičení od 12. týdne těhotenství 66

Cvičení od 30. týdne těhotenství 46

Cvičení s alternativní přípravou na 
porod 9

Prázdninová příprava na porod s 
cvičením 11

Celkem 132

Lektorky:
Mgr. Jana Tůmová
Jana Bedřichová, RPA
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Praktické kurzy přípravy na porod 

Koordinátorka:
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

V roce 2009 se nám podařilo…

 rozšířit nabídku praktické přípravy otců k porodu určené maminkám a jejich partnerům s cílem 
posílit jejich vzájemný vztah a lépe je připravit na společné prožívání porodu jejich dítěte

Co říkají data?

Počet kurzů Počet účastníkůPraktická příprava otců k porodu
10 64

Porod – praktická příprava maminek 5 16
Péče o novorozence 2 17
Celkem 17 97

Lektorky:
Jana Bedřichová, RPA – porodní asistentka
MUDr. Hana Levíčková

Rodičovské vzdělávání
Rodičovská setkání

Koordinátorka:
Ing. Bc. Eliška Vondráčková
e-mail: eliska.vondrackova@centrum.cz

V roce 2009 se nám podařilo…

 proběhlo 7 setkání, rozdělených do dvou cyklů (Dospívání, Manželství) a uskutečnily se dvě 
sobotní celodenní rodičovská setkání zaměřená na otázky výchovy menších dětí

 seminářů se zúčastnil i větší počet mužů

Co říkají data? 

Počet setkání Účastníci Lektoři
Rodičovská setkání

9 142 10

Publikační činnost:
 účast ve vysílání na stanici Proglas
 účast ve vysílání na stanici Český rozhlas

Lektoři a spolupracovníci:
Mgr. Bohuslava Horská
Ing. Josef Horský
PaedDr. Karla Hrabčíková
Mgr. Milena Mikulková
Mgr. Michaela Širůčková

PhDr. Miroslava Štěpánková, PhD.
Anna Vaňková
Mgr. Eliška Vondráčková
RNDr. Miroslav Vykydal
Mgr. Milana Vykydalová
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Kurzy efektivního rodičovství

Koordinátorka:
Ing. Bc. Eliška Vondráčková
e-mail: eliska.vondrackova@centrum.cz

V roce 2009 se nám podařilo…
 rozšířit kurzy do mimobrněnských obcí
 vyškolení skupiny lektorů ze Slovenska
 vydání DVD Cesta k pozitivnímu rodičovství – vzdělávací dokument pro rodiče
 kurzy absolvují často společně celé rodičovské páry

Co říkají data?

Kurzy Efektivního rodičovství Počet Účastníci
Informační schůzky pro zájemce o kurz 3 28
Kurzy pro rodiče 6 105
Kurzy pro lektory 2 21
Počet lektorů 6

Publikační činnost:
 články na www.rodina.cz
 účast na vysílání na stanici Proglas
 účast na vysílání na stanici Český rozhlas

Lektoři a spolupracovníci:
Ing. Mgr. Vít Janků
Mgr. Michaela Širůčková
PhDr. Miroslava Štěpánková, PhD.

Ing. Bc. Eliška Vondráčková
Ing. Valerie Wágnerová
Mgr. Jindra Wojtková

COPE – „Creating Optimal Personal Experiences“ – „Vytváření 
optimálních osobních zkušeností“

Koordinátorka:
Renata Chmelíková
e-mail: renata.chmelikova@centrum.cz

V roce 2009 se nám podařilo…

 pozvat lektorku PhDr. Ritu McLeod z Kanady a realizovat první výcvik lektorů programu, který se 
zaměřuje na práci s mládeží ohroženou sociálními problémy a použitelný i pro práci s jejich rodiči

 získat akreditaci MPSV pro tento program

Co říkají data? 

Počet výcviků Účastníci LektořiVýcvik lektorů 
COPE 1 22 1

Publikační činnost:
 lektorská příručka – manuál COPE pro lektory
 40 reprodukovatelných pracovních listů pro účastníky programu
 dynamické DVD COPE s českými titulky

Lektorka:
PhDr. Rita McLeod 
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Seminář pro odbornou veřejnost „Jde to i bez trestu?“

Koordinátorka:
Bohumila Hudcová

V roce 2009 se nám podařilo...

 zrealizovat ve spolupráci s Úřadem vlády ČR v rámci kampaně STOP Násilí na dětech pod 
záštitou ministra České republiky pro lidská práva Michaela Kocába a hejtmana Jihomoravského 
kraje Michaela Haška seminář pro rodičovskou a odbornou veřejnost doplněný workshopy

Co říkají data? 

Počet Účastníci Lektoři
Seminář 1 70 4
Wokshop pro rodiče 1 13 2
Workshop pro odborníky 1 38 2

Publikační činnost:

 DVD – vzdělávací dokument pro rodiče „Cesta k pozitivnímu rodičovství“ v délce 60 minut

Lektoři:

Mgr. Petra Ďurišová
Mgr. Ing. Vít Janků
Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
Mgr. Lucie Otáhalová
Mgr. Michaela Širůčková
PhDr. Miroslava Štěpánková, PhD.
Mgr. Eliška Vondráčková
Ing. Valerie Wágnerová
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Cestou necestou
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(realizace v rámci projektu Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje)

Služby rodinám s neklidnými dětmi a neúplným rodinám

Vedoucí projektu:
Petra Škrdlíková
e-mail: petra.skrdlikova@centrum.cz

Koordinátorky:
Bc. Ludmila Marčišová
Marcela Ondrůjová

V roce 2009 se nám podařilo…

 navázat spolupráci s Kluby maminek v Brně, poskytnout jim informace o našich službách 
a působit tak osvětově v problematice cílových skupin, s nimiž služba pracuje

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Programy pro rodiny s neklidnými 
a hyperaktivními dětmi

Práce 
ve skupinách 

s dětmi

Rodičovské 
skupiny

Terénní sociální 
služba

Související 
programy

Trénink 
sociálních a 
emočních 

dovedností

Tobogán – cvičení 
pro děti s vývojem 

k LMD

Skupina zaměřená 
na problematiku 

PAS

Skupina 
zaměřená na 
problematiku 

hyperaktivity u 
dětí

Psychologické 
poradenství

Osvětová a 
publikační 

činnost, semináře 
pro odbornou i 

rodičovskou 
veřejnost
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Co říkají data? 

Individuální a skupinová práce 
v sociální službě

Související 
služby

Terénní sociální 
službaÚčast na 

programech 2009
500 30 4 rodiny

112 intervencí

Externí spolupracovníci:

Mgr. Markéta Kukaňová
Mgr. Lenka Lacinová Ph.D.
Mgr. Zuzana Masopustová
Mgr. Milena Mikulková
Michaela Nešporová
Bc.Kristýna Patíková
Mgr. Stanislava Potůčková
PhDr. Jiřina Prekopová
Mgr. Nora Veselá

Programy pro neúplné rodiny s dětmi

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Dětský klub 
Klubíčko

Kurz 
Na rozcestí

Klub
osamělých 

rodičů

Terénní sociální 
služba 

v neúplné
rodině

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

neúplné rodiny
 s dětmi
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Související programy pro neúplné rodiny
 Duchovní obnova pro rozvedené
 Setkání pro rozvedené „Rozvod a život v církvi“
 Víkendové setkání pro osamělé rodiče s dětmi

V roce 2009 se nám podařilo...

 rozšířit programy pro neúplné rodiny o 3 nové aktivity – Terénní sociální služba v rodině, Duchovní 
obnovu pro rozvedené a celodenní setkání „Rozvod a život v církvi“

Co říkají data?

Program Frekvence v roce 
2009 Počet rodičů Počet dětí Celkem

Klub osamělých rodičů 19 193 131 324
Terénní sociální služba v 
rodině 4 rodiny 4 21 

intervencí
Kurz Na rozcestí 1 8 7 15
Související programy:
Víkendová setkání 1 13 22 35
Duchovní obnova pro 
rozvedené 1 13 0 13

Rozvod a život v církvi –
setkání s přednáškami 1 62 0 62

Externí spolupracovníci:

Bc. Hana Hošťálková
PhDr. Martina Kosová
MUDr. Jana Hájková
MUDr. Taťjana Horká
P. Mgr. Pavel Hověz
PaedDr. Karla Hrabčíková
JUDr. Zdeněk Kapitán, PhD.
P. Mgr. Petr Nešpor
Mgr. Milan Pilát

Mgr. Daniela Ottová
Bc. Kristýna Patíková
Bc. Iva Randusová
PhDr. Eva Rotreklová
Bc. Martin Sazeček
JUDr. Lenka Sazečková
P. Mgr. Petr Šikula 
Mgr. Jiří Šupa
PhDr. Josef Zeman, CSc.
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Odborné kurzy
Koordinátorka:
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

V roce 2009 se nám podařilo…

 rozšířit počet uskutečněných vzdělávacích kurzů a vyjet s nimi i mimo Brno

Co říkají data?

Akreditované semináře
zaměřené na výcvik lektorek cvičení Počet kurzů Počet účastníků

Metodika cvičení rodičů s dětmi 6 210
Inspirace pro hravou tělesnou výchovu I. 1 37
Inspirace pro hravou tělesnou výchovu II. 1 32
Inspirace pro hravou tělesnou výchovu III. 1 18
Burza nápadů, výměna zkušeností 1 31

Celkem 328

Lektoři vzdělávacích kurzů a seminářů:
Mgr. Irena Chaloupková
JUDr. Lenka Sazečková
Mgr. Kateřina Sedláková
Mgr. Dana Skřičková
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ANIMA PLUS CZ
Vzdělávání žen pro obor ICT

Koordinátorka:
Ing. Marcela Cvachová
e-mail: marcela.cvachova@centrum.cz

Projektová manažerka:
Mgr. Lenka Zemanová

V roce 2009 se nám podařilo:

 zahájit realizaci projektu ANIMA PLUS CZ – Inovativní opatření na podporu slučitelnosti rodiny 
a zaměstnání. Projekt je rozvojovou součástí národního projektu Anima CZ, realizovaný Centry 
pro rodinu v ČR.

 metodicky připravit rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače (se zaměřením na uplatnění 
žen na nižších IT pozicích) ve spolupráci s partnerem, firmou IBM GS Delivery Center s.r.o. Tento 
kurz získal akreditaci MŠMT s platností do 27. 11. 2012, číslo akreditace 20 548/09-24/1055.

 realizovat 1. běh vzdělávacího programu pro ženy

Bližší informace o projektu ANIMA PLUS CZ

Partneři projektu: 
Statutární město Brno 
Národní centrum pro rodinu
IBM GS Delivery Center CR s.r.o. 

Hlavní aktivity projektu:
 Inovativní opatření na podporu účasti žen v oboru ICT , vzdělávání a výcvik žen (ve spolupráci 

s partnerem IBM GS Delivery Center CR s.r.o.)
 Audit Rodina & Zaměstnání - přenos know-how ze zahraničí, modifikace na poměry ČR, pilotní 

odzkoušení, udělení licenční značky Podnik příznivý rodině (realizuje Národní centrum pro rodinu)
 Školení zaměstnavatelů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slučitelnosti rodiny 

a zaměstnání 

Cíle projektu: 
 podpora slučitelnosti rodiny zaměstnání a uplatňování rovných příležitostí žen a mužů formou 

inovativních opatření 
 zavedením a pilotním odzkoušením licenčního Auditu Rodina&Zaměstnání podpořit používání 

tohoto systémového nástroje pro lepší slaďování profesního a rodinného života v ČR 
 podpora účasti žen v oboru ICT 
 zvýšení senzitivity zaměstnavatelů a veřejnosti k problematice uplatňování rovných práv žen 

a mužů na trhu práce 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.



16 Centrum pro rodinu a sociální péèi

Co říkají data?

Vzdělávání žen pro obor 
ICT

Počet seminářů / 
hodin výuky

Nastoupilo 
žen

Počet vydaných 
osvědčení

Kurz Obsluha PC 20 / 80 hodin 18 16
Kurz rozvoje soft-skills 8 / 32 hodin 18 17

Seminářů English for Job (3 / 12 hodin) se účastnilo průměrně 11 žen.

Publikační činnost:

 Byly připraveny a testovány webové stránky projektu – www.animaplus.cz
 Informace a inzerce na stránkách www.esf.cz, www.familypoint.cz, inzertní noviny NOS

Lektoři:
Ing. Marcela Cvachová
Mgr. Ladislav Koubek
Jan Odvářka
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Renata Vail, M. A.
Mgr. Lenka Zemanová



VÝROÈNÍ ZPRÁVA  2009 17

Cvičení a podpora zdraví
Cvičení po porodu, kondiční cvičení. Cvičení rodičů s dětmi. 
Cvičení a podpora zdraví

V roce 2009 se nám podařilo…

 pořídit jsme nové úložné prostory na ukládání cvičebních pomůcek a hraček – zapuštěné skříňky 
do prostoru pod okny

 otevření nového sobotního semináře „Jak zabavit dítě aneb Mateřská je na hraní,“určený pro 
rodiče s dětmi

 úspěšně proběhlo prázdninové cvičení pro maminky s dětmi i kondiční a kompenzační cvičení pro 
ženy

Koordinátorka:
Mgr. Kateřina Vaňková
e-mail: katkavanek@centrum.cz

Co říkají data?

Kurz Počet 
účastníků

z toho
rodičů dětí Poznámka

Jak zabavit dítě aneb Mateřská je na hraní 48 24 24 6 hodin

Cvičení po porodu 21 21 0 2 × týdně

Masáže kojenců (2–6 měsíců) 74 37 37 2 × týdně

Pohybové hry s kojenci (6–8 měsíců) 122 61 61 3 × týdně

Cvičeníčko s batolaty (1–2 roky) 228 114 114 5 × týdně

Cvičení rodičů s dětmi (2–5roků) 188 94 94 1 × týdně

Kondiční cvičení pro ženy 10 10 0 1 × týdně

Kompenzační cvičení ženy 11 11 0 1 x týdně

Prázdninové cvičení rodičů s dětmi 98 49 49 30 hodin

Prázdninové kompenzační cvičení 10 10 0 2 hodiny

Prázdninové kondiční cvičení 12 12 0 2 hodiny

Celkem 822 443 379

Lektoři a spolupracovníci:
Jana Haičmanová
Mgr. Irena Chaloupková
Iva Kučerová
Michaela Nešporová

JUDr. Lenka Sazečková
Mgr. Dana Skřičková
Mgr. Kateřina Vaňková
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Kurzy orientálních tanců

Koordinátorka:
Mgr. Kateřina Vaňková
e-mail: katkavanek@centrum.cz

Co říkají data?

Kurzy orientálních tanců Počet pololetních kurzů Počet účastníků
Začátečníci 4 37
Mírně pokročilí 2 15
Středně pokročilí 3 33
Pokročilí 2 17
Celkem 11 102

Orientální taneční večírek 2 65

Lektoři a spolupracovníci:
Tereza Kaufová, DiS.
Eva Křížová
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Čas pro seniory – sociálně aktivizační služby
Koordinátorky SASS:
Jindřiška Kašpárková
e-mail: jindriska.kasparkova@centrum.cz

Mgr. Vendula Faktorová
e-mail: vendula.faktorova@centrum.cz

Přehled programů

1. pololetí 2. pololetí
trénink paměti trénink paměti
KLAS KLAS
relaxační cvičení zdravotní cvičení

poradna pro seniory tanec v sedě

SASS

internetová klubovna poradna pro seniory

Co říkají data?

Celkový počet uživatelů SASS
1. pololetí 174 (z toho muži 24)
2. pololetí 114 (z toho muži 2)

Vedoucí skupin:

Mgr. Vendula Faktorová
Michaela Nešporová
Dana Žižkovská

Čas pro seniory – volnočasové a vzdělávací středisko pro 
seniory (VVSS)
Koordinátoři VVSS:
Dana Žižkovská
e-mail: dana.zizkovska@centrum.cz

Ing. Richard Kolář
e-mail: seniornet@centrum.cz

V roce 2009 se nám podařilo…

 uspořádat půlroční kurz pro animátory klubů aktivních seniorů A KLAS z farností, obcí 
a pečovatelských domů (počet účastníků 32)
Do programu KLAS se vyškolením zapojily tyto farnosti brněnské diecéze: Vysoké Popovice, 
Sloup, Zastávka, Lanžhot, Slavkov, Tvarožná, Nové Hrady, Městská část Brno-Řečkovice, 
pečovatelský dům Naděje, Sdružení křesťanských seniorů Ždár nad Sázavou, CRSP Ostrava, 
obce Němčičky, Chotovice, Velešovice, Kobylnice.

 pokračovat úspěšně v tradici duchovních obnov pro manželské páry
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Přehled programů VVSS

VVSS Placené kurzy Pastorační programy
Jazyky AJ, NJ Kabinet seniorů
Kondiční cvičení Biblické hodiny
Rehabilitační cvičení Modlitby chval

Školička internetu pro seniory Literární a filmová kavárna

Kurz digitálního fotografování1.
 p

ol
ol

et
í

Výlety

VVSS Zájmové programy Vzdělávací a volnočasové 
programy Pastorační programy

Kondiční cvičení Kurz AJ Ranní modlitební káva

Rehabilitační cvičení Kurz NJ Nejen seniorské otazníky

Zdravotní cvičení Kurz PC Kabinet seniorů

Trénink paměti Vycházky, výlety Literární podvečery s vůní 
čaje

KLAS Literární a filmová kavárna

Výtvarná klubovna

Internetová klubovna

2.
 p

ol
ol

et
í

Kurz digitálního fotografování

Co říkají data?

Celkový počet uživatelů VVSS
1. pololetí 859 seniorů
2. pololetí 527 seniorů

Publikační a mediální činnost: 

 Český rozhlas „Volný čas seniorů“
 Proglas „Seniorské aktivity v CRSP“
 článek „Seniorské aktivity v CRSP“v rámci projektu Brno – Zdravé město
 přednáška pro veřejnost „Trénování paměti u seniorů“ v rámci Národního týdne trénování paměti 
 prezentace CRSP Brno na celostátním setkání animátorů v Hradci Králové
 mezinárodní seminář „Mezigenerační dialog“ v Praze

Školička internetu pro seniory

Zahrnuje základní i pokročilé PC kurzy, kurzy speciální, zaměřené na Word, Excel, Powerpoint 
a v neposlední řadě i kurzy práce s digitálním fotoaparátem včetně zpracování digitálních fotografií na 
počítači.

Koordinátor:
Ing. Richard Kolář
e-mail: seniornet@centrum.cz

V roce 2009 se nám podařilo...

 V květnu a listopadu proběhly 2 PC kurzy v Jihlavě v rámci projektu Senioři komunikují podpořené 
Nadačním fondem manželů Klausových. Kurzů se zúčastnilo celkem 24 seniorů z Jihlavy.
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 V červnu díky práci výborného lektorského týmu (Jan Odvářka, Věra Muthová a Michaela
Kulhánková) vznikly nové přepracované učební materiály základních PC kurzů pro seniory.

 V srpnu byla PC učebna vybavena novými počítači se širokoúhlými 22“ LCD monitory. Nové větší 
monitory ulehčují seniorům práci na počítači, zejména těm s horším zrakem. Ke každému počítači 
je navíc připojena webkamera, která může zpříjemnit uživatelům komunikaci přenosem videa –
tzv. videohovory.

 V září byla přidána pro uživatele počítačů možnost volby operačního systému. K Windows XP 
přibyl i linuxový operační systém Ubuntu.

 V listopadu jsme obdrželi sponzorský dar „multifunkční laserové zařízení“ od firmy Brother 
International CZ s.r.o. včetně finančního daru na podporu Školičky internetu pro seniory. 

Co říkají data?

Školička internetu pro seniory Počet kurzů Počet účastníků
Základní kurz 21 274 (56 mužů)
Pokračovací kurz 7 89 (15 mužů)
Kurz MS Excel 2 11 (3 muži)

Kurz MS Word 2 8 (2 muži)

Kurz PowerPoint 1 4

Kurz DigiFoto 4 31 (10 muži)

Celkem 29 417 (86 mužů)

Lektoři a spolupracovníci:
Bc. Dita Dlabolová
Jana Haičmanová
Martin Heinl
Pavla Hudcová
Marie Kaderková
Helena Kalousková
Ing. Miroslav Kolíbal
Lenka Kopečková

RNDr. Ing. Miroslav Krejčíř
Bc. Zita Křiváková
Iva Kučerová
Markéta Kukaňová
Michaela Kulhánková
Eva Mašková-Heyduková
Mgr. Alice Malíková
Věra Muthová

Michaela Nešporová
Jan Odvářka
Ing. Oldřích Ott
Marie Schönová
Mgr. Jana Ungerová
Adam Vondráček
Barbora Zemanová
Tomáš Žižkovský

Internetová klubovna pro seniory

Internetová klubovna založená v roce 2005 umožňuje seniorům navštěvovat internetovou klubovnu ve 
vyhrazených hodinách. Slouží především těm seniorům, kteří nemají svůj vlastní počítač a nebo 
internet k dispozici. V PC klubovně jim je k dispozici vždy odborný asistent, který jim může poradit 
a pomoci při práci s počítačem.

Koordinátor:
Ing. Richard Kolář
e-mail: seniornet@centrum.cz

Co říkají data?

I. pololetí 2009 II. pololetí 2009Počet zaregistrovaných seniorů
74 (20 mužů) 58 (14 mužů)

Asistenti a spolupracovníci:
Jan Odvářka
Jakub Škrdlík
Jana Škrdlíková
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Společenské akce a setkání
Den otevřených dveří

Koordinátorka:
Marcela Ondrůjová
e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz

Den otevřených dveří Centra pro rodinu a sociální péči a se uskutečnil 20. 11. 2009.

Program: prohlídka prostor CRSP, seznámení s činností organizace, ukázka programů (ukázkové 
hodiny), premiérové promítání filmu "Pozitivní rodičovství".

Počet návštěvníků: 80

Slavnostní otevření Family Pointu

Koordinátorka:
Mgr. Lenka Zemanová
e-mail: lenka.zemanova@centrum.cz

Zahájení provozu prvního Family Pointu proběhlo 15. 5. 2010 pod záštitou 1. náměstka primátora 
města Brna MUDr. Daniela Rychnovského, za účasti zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR, Jihomoravského kraje a dalších hostů.
Slavnostnímu přestřižení pásky předcházela konference „Výsledky zavádění opatření na podporu 
fungující rodiny ve městě Brně a v Jihomoravském kraji k 15. 5. 2009“. 

Počet návštěvníků: 120

Příspěvky na semináři:
PhDr. Jiří Altman
Bc. Lydie Keprová 
Bc. Drahomíra Krejčová 
Mgr. Lenka Zemanová 

Duchovní programy
Poutě

Koordinátorky:
Monika Janečková
Ing. Marie Sychrová

V roce 2009 se nám podařilo...

 Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou se stala tradičním širokým setkáním rodin všech 
věkových kategorií od dětí před dospívající a rodiče až po prarodiče. Motto letošní, již šesté, pouti 
bylo: „Láska Kristova je naší silou“. Po úvodní mši byl připraven bohatý program, čítající pódiová 
vystoupení, tvořivé dílny nebo prohlídky muzeí a baziliky.

Co říkají data?

Datum 
konání

Počet 
účastníků

Dobrovolní 
spolupracovníci

Pouť dětí a mládeže na Vranov u Brna 6. 6. 2009 110 12
Diecézní pouť rodin 29. 8. 2009 1500 100
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Duchovní obnovy manželů, Předávání víry v rodině

Koordinátorka:
Bohumila Hudcová
e-mail: bohumila.hudcova@centrum.cz

V roce 2009 se nám podařilo…
 pokračovat úspěšně v tradici duchovních obnov pro manželské páry
 zrealizovat další kurzy Předávání víry v rodině

Co říkají data?

Duchovní obnovy 
manželů

Počet manželských 
párů Organizátoři Lektoři Celkem 

účastníků
Postní duchovní obnova 20 2 1 23
Adventní duchovní obnova 14 2 1 17

Celkem 34 4 2 40

Lektoři a organizátoři:
Mgr. P. Jakub Holík
Mgr. P. Martin Vařeka
Bohumila Hudcová

Předávání víry v rodině Počet 
jednotlivců Organizátoři Lektoři Celkem 

účastníků
Dubenkvěten 2009 9 1 3 13
Říjen–listopad 2009 13 1 3 17

Celkem 22 1 3 30

Lektoři a organizátoři:
PhDr. Marie Oujezdská
Ing. Josef Horský
ThLic. P. Jiří Kaňa
Bohumila Hudcová
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Family Point – místo pro rodinu
Family Point v Brně na Josefské ulici zahájil provoz 15. května 2009. 
Tuto službu veřejnosti zřídil Magistrát města Brna, provozovatelem je Centrum pro rodinu a sociální 
péči. 

Family Point je místo přátelské rodině, které je bezbariérové a poskytuje:

informace a poradenství v oblastech života 
rodin

„info zóna“ 
pracoviště zaškoleného kontaktního pracovníka, PC 
stanice s internetem pro veřejnost

prostor pro setkávání „meeting zóna“

možnost přebalení a nakrmení dětí „care zóna“

dětský koutek „children zóna“

Provozní doba:
pondělí–pátek: 8.30–17.30 hod., sobota–neděle: nepravidelně (dle naplánovaných víkendových akcí 
pro rodiny)

Co říkají data?

Statistika za rok 2009: počet dospělých s dítětem, kteří navštívili Family Point, počet obsloužených 
klientů v poradně, počet pořádaných akcí včetně návštěvníků a návštěvnost webových stránek

měsíc péče o dítě poradna akce návštěvníci akcí návštěvnost 
www.familypoint.cz

květen 32 33 1 19 412
červen 265 76 2 10 1 007
červenec 300 62 2 10 1 785
srpen 410 47 3 15 2 094
září 541 62 3 15 2 316
říjen 648 45 1 12 2 660
listopad 440 20 1 6 2 922
prosinec 585 38 1 15 2 449

celkem 3 221 383 14 102 15 645

Přehled brněnských Family Pointů v roce 2009

Magistrát města Brna Husova 5, Brno-střed
Magistrát města Brna Koliště 19, Brno-střed
ÚMČ Brno-Bohunice Dlouhá 3, Brno-Bohunice
ÚMČ Brno-Komín Vavřinecká 15, Brno-Komín
ÚMČ Brno-Nový Lískovec Oblá 75, Brno-Nový Lískovec
ÚMČ Brno-Židenice Gajdošova 7, Brno-Židenice
Knihovna Jiřího Mahena Kobližná 4, Brno-střed
CVČ Lužánky, pobočka Lány Lány 3, Brno-Bohunice
CVČ Lužánky, pobočka Linka Kosmonautů 4, Brno-Starý Lískovec
MC Sedmikráska Oblá 51, Brno-Nový Lískovec
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Vývoj počtu Family Pointů v Brně a Jihomoravském kraji

Období Květen 2009 Březen 2010 Prosinec 2010

Počet Family Pointů 1 21 dalších 20

Lokalita Brno, Josefská 1 Brno Jihomoravský kraj

Na základě zvýšeného zájmu návštěvnic a návštěvníků Family Pointu o kariérní poradenství 
plánujeme v následujícím období doplnit nabídku o služby v oblasti:
 kariérního poradenství
 poradenství zaměřeného na uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce
 poradenství zaměřeného na podporu slučování rodinného a profesního života

V roce 2010 budou pracovnice Family Pointu ve spolupráci s Magistrátem města Brna usilovat 
zejména o stabilizaci a  propagaci služby a upravení právní formy spolupráce mezi oběma 
organizacemi. V rámci rozvoje této služby budou spolupracovat s Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje a dle zájmu propagovat tuto službu také v ostatních krajích.
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CRSP Vysočina
CRSP Vysočina zahájilo svoji činnost 1. 1. 2007 jako pobočka CRSP Brno v pronajatých prostorách 
jihlavské husitské fary.

V roce 2009 se nám podařilo…

 rekvalifikovat všechny stálé pracovníky, kteří neměli vzdělání v sociální oblasti, na pracovníky 
v sociálních službách

 rozšířit nabídku programů o další vzdělávací a volnočasové aktivity, které jsou zaměřené na lepší 
spolupráci a komunikaci rodičů a dětí

 zařazení nabídky aktivit pro seniory
 realizace prvního příměstského tábora
 získání akreditace Ministerstva vnitra ČR pro dobrovolnickou činnost v rámci programu Návštěvy

Pravidelné programy v roce 2009

Klubové programy:

Klub kojenců
Klub maminek
Hlídání dětí

Volnočasové programy:

Tvořeníčko –prevence sociálního vyloučení a možnost bezpečného zapojení dětí do kolektivu 
v přítomnosti rodiče, v rámci dílen je vytvořena příležitost práce ve skupině jiných dětí s cizí lektorkou
Muzicírování – nově zavedený program, hodina zpívání, tanečků i malování
Žonglování – pro všechny, kdo se rádi učí nové věci, chtějí si vylepšit koordinaci nebo se jenom 
odreagovat
Bubnování – různé techniky bubnování, rytmy, improvizaci, procvičení zapojení mozku, prstů, dlaní… 
seznámení se s rozličnými rytmickými nástroji
Výtvarné kurzy – možnost vyzkoušet množství technik pro výrobu nejrůznějších předmětů a dárků 
a jednak možnost sdílení a prožití pěkných chvil v příjemné atmosféře

Vzdělávací programy:

Jazykové kurzy – kurzy angličtiny a němčiny s možností hlídání dětí jednotlivých účastníků
Kurz efektivního rodičovství – možnost poznat výchovný přístup zaměřený na řešení vztahu dítě –
rodič způsobem založeným na principu spolupráce a zodpovědnosti
Odborné přednášky
Očkování dětí (MUDr. Marta Mezníková)
Partnerství – přednáška pro mládež (manželé Mgr. Milana a RNDr. Miroslav Vykydalovi)
Budeme mít prvňáčka (PhDr. Jarmila Prošková)
Hyperaktivita u dětí (Petra Škdlíková)
Rodiče, co víte o drogách? (PhDr. Martin Huk)
Raná péče (Mgr. Pavla Kovářová, Mgr. Magda Škrdlová)
Efektivní rodičovství (Ing. Slávka Dokulilová)
Poruchy učení (PhDr. Jarmila Prošková)
Přijímací pohovor do zaměstnání (Ing. Slávka Dokulilová)
Dentální hygiena (Marie Plešingrová)
Katecheze pro dospělé
Předávání hodnot v rodině – čtyři na sebe navazující setkáních o křesťanských hodnotách ve 
spojení s lidskými dovednostmi (kompetencemi) a o jejich důležitosti pro předávání víry v rodině
Příprava snoubenců – kurz pro manželské páry, které chtějí připravovat snoubence na manželství
Kurz snižování nadváhy – kurz 12 lekcí podle metody STOB
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Programy pro seniory:

Senioři komunikují – kurz, kde se senioři poprvé setkali se základy práce na počítači a s internetem
Trénování paměti pro seniory – kurz pro všechny seniory, kteří si chtějí upevnit paměť

Dobrovolnický program Návštěvy

Program je určen sociálně izolovaným seniorům a tělesně handicapovaným občanům. Jeho smyslem 
je především zpříjemnění času starším nebo nemocným lidem, kteří žijí v izolaci, i když mají 
potřebnou odbornou péči.
Dobrovolníci z řad studentů středních škol jednou týdně navštěvují klienty v některých sociálních 
a zdravotních zařízeních nebo v jejich domovech a působí jako jejich společníci: povídají si, předčítají, 
jdou na společnou procházku apod.

Jednorázové akce v roce 2009

Dětský karneval
Ples rodin
Duchovní obnova pro manžele
Týden pro rodinu
Koncert rodin
Senohraní na Sklace
Běh rodin
Promítání filmu Princ Kaspian

Pouť ke sv. Jánu
Příměstský tábor
Diecézní pouť rodin
Muzikobraní ve dvoře
Výtvarné dílny v Třešti
Setkání s Mikulášem
Vánoční dílny

Co říkají data?

Pravidelné programy CRSP 
Vysočina Frekvence Počet 

setkání
Celkem účastníků

(součet za všechna 
setkání)

Klub kojenců 1 x týdně 2 hod. 43 767
Klub maminek 1 x týdně 2 hod 35 514
Hlídání dětí 1 x týdně 5 hod 34 118
Jazykové kurzy (AJ, NJ) 2 x týdně 1 hod 53 485
Katecheze pro dospělé 2 x měsíčně 1 hod 17 312
Odborné přednášky 1 x měsíčně 1 hod 14 159
Dílny Tvořeníčko
a Muzicírování 1 x týdně 2 hod 30 442

Dílny žonglování a bubnování 2 x měsíčně 1,5 hod 14 70
Výtvarné kurzy 1 x týdně 2 – 5 hod 34 241
Kurz snižování nadváhy 1 x týdně 2,5 hod 2 kurzy 23
Kurz Efektivní rodičovství 1 x týdně 2,5 hod 2 kurzy 21
Kurz Předávání
hodnot v rodině 4 x 2,5 hod 1 kurz 20

Příprava snoubenců 1 seminář 10 hod 2 kurzy 16
PC pro seniory 5 x 4 hod 2 kurzy 23
Trénování paměti 10 x2 hod 1 kurz 8

Celkem účastníků 3 219

Počet odpracovaných hodin dobrovolníky
927 při akcích
550 přípravy 

programů
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Program pro dobrovolníky
Návštěvy Frekvence Počet setkání

Celkem zúčastněných
(součet za všechna 

setkání)

Návštěvy seniorů 1 x týdně 0,5 – 1 
hod 732

Seminář dobrovolníků 1 x měsíčně  1,5 
hod 29 267

Supervize dobrovolníků 1 x měsíčně 1 hod 1 10
Výcvik dobrovolníků 2 x ročně 3 dny 1 14

Počet odpracovaných hodin dobrovolníky 1823

Přehled jednorázových akcí Termín Počet účastníků

Dětský karneval 17.1.2009 100 dětí + rodiče = 250
Ples rodin 17.1.2009 150
Duchovní obnova pro manžele + 
křížová cesta pro rodiny 7.3.2009 120

Týden pro rodinu 11.5. – 17.5.2009 430
Dětský bazárek 12.6.2009 60
Pouť ke sv. Jánu 21.6.2009 600
Příměstský tábor 20. – 24. 7.2009 12
Muzikobraní ve dvoře 12.9.2009 120
Diecézní pouť rodin 29.8.2009 400 dětí + rodiče = 1000
Vánoční dílničky pro školy i pro 
veřejnost 1.12. – 11.12.2009 1000

Setkání s Mikulášem 4.12.2008
6.12.2008 50 dětí + rodiče = 105

Velikonoční a vánoční dílny v 
Třešti

9.4.2009
19.12.2009 35

Celkem návštěvníků 3 882

Zaměstnanci CRSP Vysočina:

Ing. Slávka Dokulilová – ředitelka CRSP Vysočina
Jaroslava Fialová – koordinátorka dobrovolníků
Miroslava Huková – koordinátorka činností
Adéla Jiráčková– koordinátorka dobrovolníků
Pavla Kazdová – pastorační asistentka
Patrícia Kondrlová – koordinátorka činností 
Pavla Kvasničková – pastorační asistentka
Mgr. Šárka Pospíchalová – klubová činnost, výtvarné kurzy
Eva Šalandová – pastorační asistentka

Lektoři a spolupracovníci

Odborné přednášky:
P. Bartoloměj Čačík, O.Praem.
P. Jeroným Hofmann ThLic. O.Praem.
MUDr. Marta Mezníková
Mgr. Hana Blažková
PhDr. Jarmila Prošková 
Výcvik dobrovolníků:
MUDr. Vilma Knetlová
Monika Nikodýmová

Výtvarné kurzy:
Monika Nikodýmová

Kurz snižování nadváhy: 
RNDr. Jana Borůvková
Mgr. Pavla Křenová

Moderování společenských akcí: 
Mgr. Bc. Jan Kodet
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Dobrovolní pracovníci CRSP Vysočina

Pravidelné programy:
Jana Huková – Klub kojenců
Miroslava Huková – Klub kojenců
Mgr. Šárka Pospíchalová – Klub maminek, výtvarné kurzy
Mgr. Marie Palánová – Klub maminek
Pavla Kvasničková – tématické výstavy, výtvarné kurzy

Jednorázové akce:
Petra Bambulová
Daniela Dokulilová
Markéta Huková
Klára Kodetová
Alžběta Kvasničková

Bc.Lenka Neckářová
Anežka Nečadová
Klára Neuwirthová
Marie Palánová
Barbora Sedláková

Dobrovolní pracovníci programu Návštěvy

Báčová Martina
Bartoňová Šárka
Bednářová Lenka
Binková Petra
Brožová Hana
Bruknerová Klára
Culková Tereza
Čtveráčková Alena
Dlouhá Hana
Dočekalová Markéta
Doležalová Jitka
Dvořáková Tereza
Fišerová Lucie
Friedlová Michaela
Gothová Eva
Gregorová Lenka
Hošková Kateřina
Houdková Vendula, 
Hrušková Anna Marie
Jiřičná Monika
Jonáková Tereza
Kadeřábková Hana
Kašíková Jitka
Klapalová Edita
Kloudová Kateřina
Knoblochová Denisa
Kodysová Katka

Kotrbová Jana
Kourková Iva
Krčálová Zuzana
Krejzlová Romana
Krumplová Ludmila
Kujalová Lenka
Kunčová Zuzana
Láníková Kristýna
Mácová Aneta
Macháčková Lenka
Matiko Erika
Menšíková Klára
Mičková Lenka
Moravcová Lucie
Musilová Lenka
Němcová Eva
Němcová Jana
Nováková Petra
Novotná Marie
Novotná Michaela
Pazourková Lucie
Pechková Zuzana
Perlová Karolína
Pivoňková Lenka
Pokorná Michaela
Přibylová Lucie
Raichlová Simona

Regenspurská Denisa
Rozmarinová Kateřina
Řehák Aleš
Sadílek Ondřej
Sekanina Jiří
Sobotková Lucie
Sobotková Vendula
Stášová Aneta
Strašáková Nikola
Svobodová Jana
Sýkorová Oluš
Šlechtická Karolína
Šimanová Miroslava
Špinarová Markéta
Štanclová Petra
Šteflová Markéta
Štohanzlová Adéla
Švomová Kristýna
Truhlářová Vendula
Vaňkátová Michaela
Včeláková Markéta
Veselá Ludmila
Vondráková Vendula
Waignerová Pavla
Wasserbauerová Klára
Zuzaňáková Lucie

Mgr. Jana Marešová – spolupráce se SZŠ
Ester Rychnovská – spolupráce se SOŠS
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Nadační fond Krok za krokem
Projekt 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.

V roce 2009 jsme poskytli:

2 660 Kč pro rodinu Š. na pokrytí nákladů na hudební školu pro dvě děti. Příjmy rodiny se sedmi
dětmi, kde matka je v domácnosti, neumožňují dostatečný rozvoj nadaných dětí. 

2 850 Kč pro paní B. na pokrytí nákladů na hudební školu pro dceru. Rodina se sedmi dětmi, kde
matka je v domácnosti a otec pracuje, bydlí ve dvoupokojovém bytě a je silně ekonomicky 
poddimenzovaná.

12 000 Kč pro rodinu paní K. na pokrytí nákladů se studiem šestnáctileté dcery na střední škole. 
Paní K. má pět dětí, je samoživitelka. Podpora je určena na úhradu dluhu škole. Bez vnější podpory 
by dcera musela ukončit toto vzdělání.

8 500 Kč pro rodinu paní L. na úhradu autoškoly nejstaršího syna. Paní L. je matkou osmi dětí, otec, 
alkoholik se sklony k agresivnímu chování, se o rodinu nestará. Manželé jsou v rozvodovém řízení. 
Absolvování autoškoly pomůže synovi rozšířit možnosti při hledání zaměstnání.

2 100 Kč pro rodinu  V. na pokrytí nákladů na hudební školu pro první dítě. Rodina má devět dětí, 
otec je zaměstnán na poště, matka doma na mateřské dovolené. Jejich příjmy neumožňují dostatečně 
rozvoj nadaných dětí.

10 420 Kč pro syna paní H. a dceru paní M. na úhradu desetidenního ozdravného pobytu u moře 
s intenzívní rehabilitační péčí pro tyto děti, které jsou zdravotně postižené. Obě rodiny mají pět dětí,
matky jsou samoživitelky. Rodiny přispějí částkou, kterou jsou schopny uvolnit.

7 050 Kč pro paní H. na pokrytí nákladů na hudební školu pro čtyři děti. Rodina má šest dětí, matka
v domácnosti, otec je duchovní. V této rodině je velký lidský a morální potenciál, ale jejich příjmy 
neumožňují dostatečný rozvoj nadaných dětí.

6 150 Kč pro paní Ch. a jejího syna na stabilizaci rodiny. Syn měl velké problémy ve škole 
i v mimoškolním prostředí. Pro stabilizaci a nastartování změn v jeho chování byl nutný dobrovolný 
pobyt ve středisku výchovné péče, který již byl úspěšně ukončen.

6 150 Kč pro paní B. na úhradu výloh za zájmové kroužky pro syna a dvě dcery a pobytu na škole
v přírodě pro dceru. Rodina má čtyři děti, matka je samoživitelka, která se po dlouhodobé nemoci 
vrátila do práce. V době pracovní neschopnosti se dostala do finančních problémů a její příjmy 
v současné době neumožňují dostatečný rozvoj dětí ve volném čase.

4 180 Kč pro paní V. na pokrytí nákladů na hudební školu pro pět dětí. Rodina má osm dětí, oba 
rodiče jsou zaměstnáni v oblastech s nízkými příjmy, bydlí v panelovém bytě. Jejich celkové příjmy 
neumožňují dostatečný rozvoj nadaných dětí.

8 000 Kč pro paní P. na úhradu nájemného jako překonání první krize spojené s přestěhováním 
z azylového domu do vlastního podnájmu. Paní P. je matka tří dětí, která s dlouhodobými problémy se 
zaměstnáním bydlela v azylovém domě. V současné době si v rámci získaného podnájmu našla 
i dobře ohodnocenou práci.

2 525 Kč pro paní D. na pokrytí nákladů na hudební školu. Rodina má čtyři děti a nachází se po 
rozchodu rodičů v naléhavé materiální situaci. Náklady spojené se zajištěním odpovídajícího rozvoje
nadaných dětí jsou nad současné možnosti rodiny.
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22 000 Kč pro paní K. na pokrytí nákladů spojených se studiem a stravným syna. Paní K. je matka 
pěti dětí, je samoživitelka. Bydlí na vesnici, nachází se v zoufalé ekonomické situaci. Rodina už má 
u školy dluh a bez vnější podpory by syn musel toto vzdělání ukončit.

7 290 Kč pro paní H. na pokrytí nákladů spojených s pobytem dcery ve středisku výchovné péče.
Dcera začala mít vážné problémy ve škole i v mimoškolním prostředí, na což se vázaly i velké 
problémy v rodině. Dobrovolný pobyt v SVP byl nutný pro stabilizaci rodiny a nastartování změn 
v jejím chování.

9 400 Kč pro paní T. na stabilizaci rodiny a překonání akutní krize. Paní T. je samoživitelka,
dlouhodobě vážně nemocná. Vlivem nízkých dávek nemocenského pojištění a bez možnosti 
dosáhnout na dávky státní sociální podpory se dostala do vážných finančních problémů, kdy nebylo 
v jejích schopnostech uživit svoji rodinu.

2 550 Kč pro paní P. na úhradu výdajů spojených s pobytem na rekreačně-vzdělávacím pobytu pro 
matky s dětmi. Paní P. se po dlouholetém psychickém a fyzickém týrání a dlouhém rozvodu tímto 
pobytem pokusila opět najít psychickou rovnováhu a vylepšení narušených vztahů s dětmi.

4 740 Kč pro rodinu S. na pokrytí nákladů na hudební školu pro tři děti. Rodina má šest dětí, jedna 
dcera je slepá, otec byl určitou dobu bez práce a současné zaměstnání neumožňuje dostatečně 
rozvoj nadaných dětí. Rodina je vztahově vyrovnaná, ale ekonomicky poddimenzovaná.

3 500 Kč pro paní S. na pokrytí nákladů na hudební školu pro tři děti. Rodina má čtyři děti, otec je od 
poloviny října 2008 ve vazbě, čímž se výrazně zhoršila už původně náročná ekonomická situace se.

11 500 Kč pro slečnu K. na pokrytí nákladů na rekvalifikační kurz. Dívka byla po dlouhodobých 
problémech s matkou a následném útěku přijata do diagnostického ústavu pro mládež. V současné 
době se nemůže vrátit do rodiny z důvodu zamítavého postoje matky, otec s ní už osm let 
nekomunikuje. Finanční dar dívce pomůže dokončit vzdělání a osamostatnit se po odchodu z DÚM.

5 500 pro paní M. a jejího syna na letní hypoterapeutický tábor a skaut. Paní M. je samoživitelka 
v invalidním důchodu, syn má hyperkinetickou poruchu (ADHD). Matka kvůli své nemoci a plnému 
invalidnímu důchodu nemůže synovi tento tábor a skaut zajistit. Pro syna střídání činností v určitém 
režimu znamená zklidnění a pomoc, tábor a skaut je důležitý jak pro vyplnění jeho času, tak i pro další 
vývoj.

11 500 Kč pro pana B. na pokrytí nákladů na rekvalifikační kurz, čímž se zvýší kvalita života  pana B. 
a současně se stabilizuje jeho situace.

7 728 pro rodinu T. na úhradu nájmu a překonání krizového období. Rodina s dvěma malými dětmi je 
vztahově vyrovnaná, ale ekonomicky poddimenzovaná. Rodině hrozila kvůli neuhrazenému nájmu 
okamžitá výpověď z bytu, nyní žijí v tomto bytě na roční zkoušku. Ke krizové situaci došlo poté, co 
otec dostal výpověď ze zaměstnání pro nadbytečnost, v současnosti opět pracuje.

7 100 Kč pro paní D. na úhradu autoškoly a letního tábora pro dcery. Paní D. má dvě děti, je 
samoživitelka, dlouhodobě abstinuje a pracuje za velmi malý výdělek. Absolvování autoškoly jí 
výrazně pomůže při získání lépe ohodnoceného zaměstnání. Letní tábor pro děti má výrazný 
preventivní účinek na využití volného času.

5 000 Kč pro paní C. na ozdravný pobyt syna u moře. Rodina má tři děti, je v domácnosti a stará se 
o rodinu. Otec projevuje známky osobnostních poruch. Rodina je ekonomicky poddimenzovaná, 
prožívá manželský nesoulad, výchova dětí je zcela závislá na matce. Ozdravný pobyt je určen pro 
syna, který je často nemocný a trpí astmatem.

8 650 Kč pro paní L. na úhradu nájmu a letního tábora. Paní L. je matkou pěti dětí na mateřské 
dovolené, manžel je často pod vlivem alkoholu, závislý na herních automatech, nepracuje a rodinu 
pouze zadlužuje. Děti řádně studují. Pomoc je impulsem naděje a dodáním síly pro děti i matku, která
následně bude muset řešit rozdělení majetku vzhledem k zadlužování manžela a hrozícím exekucím.
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Hospodaření CRSP Brno v roce 2009
Výnosy (v tis. Kč)

Příjmy od klientů 2 207
Dotace 7 390
 z toho MPSV 2 551

MPSV Anima PLUS CZ 1 034
JMK 265
Kraj Vysočina 236
Statutární město Brno 1 468
Město Jihlava 120
Město Žďár nad Sázavou 10
MČ Brno střed 14
Individuální projekt 1 692

Grantová agentura GAČR, Renovabis 205
Dary 350
Úroky, ost. fin. výnosy 6
Výnosy celkem 10 158

Náklady (v tis. Kč)
Materiál celkem 1 365
z toho Kancelářský materiál, knihy tiskoviny 124

Vybavení (DDHM a DDNM) 971
Pohonné hmoty 39
Klubový a sportovní materiál 196
Spotřební mat. IP 35

Služby celkem 3 142
z toho Nájem 868

Energie a služby 478
Opravy a údržba 82
Cestovné 40
Telefony, internet, poštovné 138
Služby tiskárny, kopírování 246
Vedení účetnictví 440
Školení a kurzy pro zaměstnance 85
Přednášky, realizace kurzů 209
Ostatní služby, reprezentace 556

Mzdové náklady 5 330
z toho Mzdy zaměstnanců a DPČ 3 128

Sociální a zdravotní pojištění 945
Dohody o provedení práce 1185
Ostatní sociální náklady 72

Ostatní náklady 279
z toho Náklady partnera projektu 156

Ostatní provozní náklady 23
Finanční náklady 100

Náklady celkem 10 116

Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč) 42

Předmětem Výkazu zisku a ztrát nebyly přijaté a vyplacené dary 
v těchto úhrnech (v Kč):

Dary přijaté 547 147
Dary vyplacené 446 221



VÝROÈNÍ ZPRÁVA  2009 33

Nešlo by to bez lidí

Zaměstnanci CRSP Brno v roce 2009
Vedení organizace

Mgr. Ing. Vít Janků  ředitel organizace
Marcela Ondrůjová  provozní zástupkyně ředitele
Mgr. Lenka Zemanová  finanční zástupkyně ředitele
Petra Škrdlíková  vedoucí sekce sociálních služeb
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková  vedoucí sekce služeb rodinám
Mgr. Jana Vaňková  vedoucí sekce podpory

Asistentka ředitele
Mgr. Karolína Kolářová

Programoví pracovníci – koordinátoři
Sekce služeb rodinám
Ing. Marcela Cvachová
Bohumila Hudcová
Dana Chaloupková
Renata Chmelíková
Mgr. Kateřina Vaňková

Sekce sociálních služeb
Mgr. Vendula Faktorová 
Ing. Pavla Jadrná
Jindřiška Kašpárková
Bc. Ludmila Marčišová
Marcela Ondrůjová
Petra Škrdlíková
Dana Žižkovská

Účetní a personální agenda
Hana Lokosová

IT specialista
Ing. Richard Kolář

Recepce
Michaela Havelková
Monika Janečková
Lenka Sebastiao

Family Point
Bc. Lenka Havrlantová 
Mgr. Kateřina Szczepaniková
Mgr. Jana Vaňková
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Lektoři a spolupracovníci CRSP Brno
Antlová Karolína Mgr.
Bedřichová Jana 
Borkovcová Jana 
Císař Tomáš  
Cvachová Marcela Ing.
Čadková Ivana MUDr.
Červinková Radka 
Čornejová Kristýna 
Dlabolová Dita Bc.
Faktorová Vendula Mgr.
Figurová Lucie Tereza Mgr.
Haičmanová Jana 
Hájková Jana MUDr.
Havrlantová Lenka Bc.
Herz Luboš Ing.
Hlúšková Zdislava  
Holík Jakub P. Mgr.
Horká Taťjana MUDr.
Horský Josef Ing.
Hošťálková Hana 
Hrabčíková Karla PaedDr.
Hudcová Pavla 
Chaloupková Irena Mgr.
Janků Vít Mgr. Ing.
Jonešová Monika 
Kaderková Marie 
Kalousková Helena 
Kameníková Miloslava Bc.
Kaňa Jiří  P.
Kašpárková Jindřiška 
Kaufová Tereza 
Kolář Richard Ing.
Kolčárková Irena 
Kolíbal Miroslav  Ing.
Komínková Helena 
Konečná Eva Bc.
Kopečková Lenka Bc.
Kosová Martina PhDr.
Košvicová Miloslava 
Kotková Lucie  Mgr.
Koubek Ladislav 

Krušinová Jaroslava 
Křiváková Zita Bc.
Křížová Eva 
Kučerová Iva  
Kukaňová Markéta Mgr.
Kulhánková Michaela Bc.
Lacinová Lenka Mgr. PhD.
Levíčková Hana 
Lokos Michal  
Lokosová Hana 
Malíková Alice 
Malkusová Jiřina 
Marčišová Ludmila Bc.
Masopustová Zuzana Mgr.
Mašková Eva 
Mc Leod Rita 
Mikulcová Renata  
Múdra Andrea Mgr.
Múdry Peter MUDr.
Muthová Věra
Nešpor Petr R. D. Mgr.
Nešporová Michaela 
Odvářka Jan 
Ott Oldřich Ing.
Ottová Daniela 
Oujezdská Marie  Mgr. Ing.
Pacherová Michaela 
Panovská Pavla 
Patíková Kristýna Bc.
Pavlovská Marie 
Pilát Milan 
Poncová Vendula 
Potůčková Stanislava 
Randusová Iva 
Remešová Jindřiška 
Rotreklová Eva PhDr.
Ryšavá Marie 
Sazeček Martin 
Sazečková Lenka JUDr.
Sedláčková Lucie 
Sedláková Kateřina 

Sekanina Ivor 
Sheardová Kateřina 
Sklenářová Martina 
Skřičková Dana Mgr.
Sláma Jan 
Šikula Petr P. Mgr.
Šipr Květoslav 
Širůčková Michaela Mgr. PhD.
Škrdlík Jakub 
Škrdlíková Jana 
Škrdlíková Petra 
Šmídová Kateřina 
Štěpánková Miroslava PhDr. PhD.
Šupa Jiří 
Tolášová Ivana 
Tůmová Jana Mgr.
Ungerová Jana 
Urbánek Martin 
Vail Renata 
Valášková Alena  
Vaňková Anna 
Vaňková Jana  Mgr.
Vaňková Kateřina Mgr.
Vařeka Martin 
Veselá Nora 
Vondráček Adam 
Vondráčková Eliška Mgr. Ing.
Vrbová Alena 
Vykydal Miroslav RNDr.
Wágnerová Valerie Ing.
Wojtek Pavel 
Wojtková Jindra Mgr.
Zahrádková Markéta 
Zeman Josef PhDr.
Zemanová Barbora 
Zemanová Lenka Mgr.
Žáčková Jana 
Žižkovská Dana 
Žižkovský Tomáš 

V roce 2009 absolvovalo praxi v Centru pro rodinu a sociální péči celkem 45 studentů 
z následujících škol: 

Caritas – VOŠ sociální Olomouc
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně-právní, Brno
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, 
informačních a sociálních služeb, Brno
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno
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V roce 2009 nás podpořili
Biskupství brněnské
Evropská unie z programů ESF
Grantová agentura ČR
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Město Jihlava
Město Žďár nad Sázavou
Městská část Brno-střed
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Statutární město Brno

Náš dík patří…
 Dobrovolným spolupracovníkům, kteří dávají svůj čas a síly a bez nichž si činnost Centra pro 

rodinu nedokážeme dnes už představit.
 Lektorkám a lektorům kurzů a seminářů za osobní nasazení, respekt a vcítění.
 Státním, církevním a samosprávným institucím za přívětivý přístup a podporu rodinných 

iniciativ.
 Sponzorům za finančním a materiální pomoc.
 Pracovníkům sdělovacích prostředků za informace o našich programech a šíření dobrých 

zpráv o rodině.
 Rodičům, kteří denně nasazují své síly k dobrému fungování rodiny.
 Všem, kteří rodiny povzbuzují a pomáhají jim.
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