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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Základní údaje:

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

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:
Zřizovatel:
Registrace:
Statutární zástupce:

církevní právnická osoba, zřízena 1. 6. 1992
Biskupství brněnské
MK 28. 12. 1998
Ing. Mgr. Vít Janků, ředitel organizace

Pobočka:

Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina
(zkrácený název: CRSP Vysočina)
Komenského 20, Jihlava
Ředitelka: Ing. Slavka 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
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Organizační struktura

Zřizovatel
Biskupství brněnské

Ředitel

CRSP Vysočina

Zástupce ředitele
Asistentka

sekce
sociální služby

sekce
služby pro rodinu

sekce
podpory

sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

služby na podporu
partner.vztahů,
rodič.kompetencí,
předporodní přípravy

interní:
projektová manažerka
projektová asistentka
IT specialista
provoz/ personální

sociálně
aktivizační služby
pro seniory

služby na podporu
slučitelnosti rodiny a
zaměstnání

externí:
Family Point
recepce

služby na podporu
zdravého životního
stylu

volnočasové a
vzdělávací středisko
pro seniory
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Centrum pro rodinu a sociální péči

Rok 2010 očima ředitele organizace
Vážení čtenáři, příznivci, rodiny,

rok 2010 se v Centru pro rodinu a sociální péči nesl v duchu stabilizace a rozvíjení úspěšných
programů. Některými z nich, jako jsou Kurzy efektivního rodičovství, rozšiřování sítě Family Pointů
nebo akreditované kurzy pro pracovníky prorodinných organizací, jsme překročili hranice
Jihomoravského kraje a vydali se směrem na západ například k Plzni, Žatci a do Prahy, nebo na
severozápad do Hejnic a Jablonce nad Nisou. Jsou to pro nás obohacující setkání, přinášející
zkušenosti z jiného než rodině poměrně příznivého prostředí jižní Moravy a Vysočiny.
I tak se setkáváme s rodinami, které mají velmi obtížnou životní situaci. Jsem velmi rád, že se podařilo
rozšířit terénní sociální služby a pomáhat přímo v rodinách. I za více než 30 konkrétních materiálních
a finančních pomocí, které se podařilo zprostředkovat ve chvíli, kdy systém státní sociální podpory
neměl odpověď.
Rodina je společenství, které vydrží opravdu hodně, ale spoléhat se na to by bylo přinejmenším
troufalé. Proto se snažíme v našem regionu stále více pomáhat při tvorbě rodinné politiky i konkrétních
opatření na podporu funkční rodiny.
Jsme jednou z mnoha organizací, které rodinám pomáhají, a máme proto radost z otevřené
spolupráce se samosprávou a dalšími institucemi.
Tak ať se nám všem dílo daří.

Ing. Mgr. Vít Janků
ředitel organizace
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Programová nabídka 2010
Typ akce

Kurzy

Semináře a
přednášky

... pro rodiny

... pro seniory

• Škola partnerství
• Kurz pro nastávající
rodiče
• Zacházení
s novorozencem,
hygiena
• Péče o novorozence,
resuscitace
• Otec u porodu
• ANIMA PLUS CZ
• Průvodce
těhotenstvím
• Konec těhotenství
• Porod
• Šestinedělí, péče o
novorozence
• Kojení, výživa
• Rodičovská setkání
(cykly Dospívání,
Manželství, Škola na
dohled, Školka na
dohled)
• Rodičovské soboty
• Jak zabavit dítě aneb
mateřská je na hraní
• Výtvarná dílnička pro
malého človíčka
• Vůně doteku aneb
baby masáž

• Trénink paměti
• Školička internetu pro
seniory – základní a
pokračovací PC kurz
• Kurz MS Word
• Kurz MS Excel
• Kurz digitálního
fotografování

Jazykové
vzdělávání

Cvičení a
podpora
zdraví
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• Cvičení od 12. týdne
těhotenství
• Cvičení s přípravou
na porod
• Porodní tanec
• Cvičení po porodu
• Masáže kojenců
• Pohybové hry
s kojenci
• Cvičeníčko s batolaty
• Cvičení rodičů s dětmi
• Prázdninové cvičení
rodičů s dětmi

... pro veřejnost
• Kurz Efektivního
rodičovství
• Lektorský kurz
Efektivního
rodičovství
• COPE

• Metodika cvičení
rodičů s dětmi
• Metodika pohybových
her s kojenci a
batolaty
• Inspirace hravou
tělesnou výchovou I.,
II., III.
• Burza nápadů,
výměna zkušeností
• Krása a zdraví
z orientu aneb úvod
do břišních tanců
• Aby tělo nebolelo
aneb cvičení pro
všechny
• Workshop „Health-life
Style during Maternity
Leave“
• Besedy v MC a KM
• Setkání s Jiřinou
Prekopovou „... aby
se ti dobře vedlo na
zemi“
• Akce Family Pointu
•
•
•
•
•

Anglický jazyk
Německý jazyk
Kondiční cvičení
Rehabilitační cvičení
Zdravotní cvičení

• Kondiční cvičení pro
ženy
• Orientální tance
• Orientální taneční
večírek
• Prázdninové
kompenzační cvičení
• Prázdninové kondiční
cvičení
• Prázdninové
orientální tance

Centrum pro rodinu a sociální péči

Typ akce

Programy
v rámci
sociálních
služeb

... pro rodiny

... pro seniory

... pro veřejnost

• Rodičovská skupina
zaměřená na
problematiku PAS
• Rodičovská skupina
zaměřená na
problematiku
hyperaktivity u dětí
• Trénink sociálních a
emočních dovedností
• Tobogán – cvičení
pro děti s vývojem
k LMD
• Psychologické
poradenství
• Terénní sociální
služba
• Klub osamělých
rodičů
• Kurz „Na rozcestí“
• Rodičovská skupina
pro osamělé rodiče
• Dětský klub Klubíčko

• Trénink paměti
• Klub aktivních seniorů
• Zdravotní cvičení pro
seniory
• Tanec v sedě
• Senior klub
• Poradna pro seniory
• Prázdninové týdny
pro seniory

• Programy pro rodiny
s neklidnými a
hyperaktivními dětmi
– související
programy:
o Osvětová a
publikační činnost
o Semináře pro
odbornou
rodičovskou
veřejnost

V rámci souvisejících
programů:
• Setkání pro
rozvedené „Rozvod a
život v církvi“
• Víkendová setkání
pro osamělé rodiče s
dětmi
•
•
•
•

Kluby a
skupinová
setkání

Duchovní
programy

Víkendové
programy a
společenské
akce

• Duchovní obnova pro
rozvedené
• Postní duchovní
obnova manželů
• Adventní duchovní
obnova manželů
• Předávání víry v
rodině
• Víkendový pobyt pro
rodiče s dětmi
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Klub aktivních seniorů
Internetová klubovna
Kinokavárna
Literární a divadelní
podvečery
• Výlety
• Kabinet seniorů

• Diecézní pouť rodin
• Pouť dětí a mládeže
na Vranov

• Den otevřených dveří
• Den pro rodinu
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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 2010 se nám podařilo…
•

•

•
•

•
•

•

Víkendové kurzy partnerství probíhaly v Diecézním centru života mládeže (DCŽM) v Osové
Bítýšce. Na kurz se přihlásilo 22 párů a absolvovalo jej 20 párů. Stejně jako v předešlém roce
se naplnila statistika rozchodů – u dvou párů se hned po prvním víkendu objevily problémy.
Věkový průměr párů je v souladu s trendem ve společnosti, tzn. cca 27 roků; nejstarší muž:
ročník 1967, nejmladší muž: ročník 1990, nejstarší dívka: ročník 1973, nejmladší dívka:1991.
Večerní kurzy partnerství proběhly dva. Na každém kurzu byly čtyři páry. Tyto kurzy se,
stejně jako všechny další programy Školy partnerství, konaly v Manželské a rodinné poradně
Bethesda v Brně.
Kurz „Kdo jsem a koho hledám“ pro jednotlivce měl dva běhy. Zajímavý byl posun ve věku
klientů a převážná účast žen. Průměrný věk účastníků se pohyboval kolem 33 roků. Všichni
projevovali přání najít si vhodného partnera(-ku) a žít ve spokojeném manželství.
Doprovázení páru mladých manželů – nepodařilo se osobní setkání se všemi páry. Důvody
byly různé, od pracovních přes rodinné až po zdravotní. Díky této zkušenosti se ukázalo, že je
vhodné využívat při doprovázení párů i jiné formy komunikace než osobní setkání, např. email či mobil.
Přípravy na manželství – zaznamenán velký zájem o tento program: přihlásilo se 20 párů.
Některé přípravy na manželství proběhly ve skupinkách tří či čtyř párů, většinou se však
jednalo o individuální přípravy, vždy pro jeden pár.
Sobota pro mladá manželství – akce pro zájemce z řad mladých manželství. Program
proběhl v DCŽM v Osové Bítýšce, zúčastnilo se 12 párů, někteří přijeli už s dítětem. Všichni
vyjádřili spokojenost a vyslovili přání, aby taková akce proběhla každý rok.

Co říkají data?
Frekvence
v roce
2010
18
82
20

Škola partnerství
Večerní kurzy partnerství
Příprava na manželství- individuální i skupinová
Večerní kurzy pro jednotlivce
Víkendové kurzy partnerství
Víkendové setkání na podporu partnerského soužití
Doprovázení páru mladých manželů
Sobota pro mladá manželství
Celkem
Celkový počet účastníků Školy partnerství

Počet
párů

Počet
jednotlivců

8
20
9

8 víkendů

22

2
1

6
12
68

136
145

Lektoři a spolupracovníci:
RNDr. Miroslav Vykydal
Mgr. Milana Vykydalová

Tento program byl realizován za finanční podpory F-nadace.
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Čekáme miminko
Předporodní příprava pro nastávající rodiče
•
•
•

Vzdělávací kurzy během těhotenství a před porodem
Praktické kurzy připravující na porod a rodičovství
Kurzy cvičení pro těhotné

Koordinátorka:
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@crsp.cz
V roce 2010 se nám podařilo…
•
•
•
•
•
•

uskutečnilo se celkem 5 večerních a 2 víkendové kurzy pro nastávající rodiče, během nichž
proběhlo 28 seminářů s průměrnou účastí 24 osob/seminář
byla rozšířena nabídka kurzů předporodní přípravy o dva praktické kurzy: „Zacházení
s novorozencem, hygiena“ a „Péče o nemocného kojence, resuscitace“
kurzy byly nově vybaveny 6 modely panenek novorozenců, kojícím polštářem a dalšími
pomůckami
pro účastníky kurzů byly nově přepracovány materiály k seminářům
celkem 5× byl uskutečněn šestitýdenní kurz Cvičení s přípravou k porodu, spojující cvičení
s praktickým nácvikem technik k ulehčení porodu pro maminky od 28. týdne těhotenství
kurzy byly nabízeny i v průběhu prázdnin

Co říkají data?
Kurz pro nastávající
rodiče
večerní
víkendový

4
7
7

Počet
účastníků
seminářů
631
45
Počet
účastníků
seminářů
36
199
209

7

203

89

114

7
32

200
847

86
363

114
484

Počet
kurzů

Počet seminářů

5
2

20
8

Jednotlivé vzdělávací
semináře
Průvodce těhotenstvím
Konec těhotenství
Porod
Šestinedělí,
péče o novorozence
Kojení, výživa
Celkem

Praktické kurzy
Zacházení s novorozencem, hygiena
Péče o novorozence, resuscitace
Otec u porodu
Celkem

Počet seminářů

Počet
kurzů
13
8
10
31

Počet
účastníků
101
44
46
191

Muži

Ženy

282
18

349
27

Muži

Ženy

9
87
92

27
112
117

Muži

Ženy

45
17
13
74

56
27
23
106

Lektorky:
MUDr. Ivana Čadková
Bc. Miloslava Kameníková
Mgr. Zita Křiváková
MUDr. Hana Levíčková
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Kurzy cvičení pro těhotné

Počet kurzů

Počet účastníků

3
5
1
9

88
37
24
149

Cvičení od 12. týdne těhotenství
Cvičení s přípravou na porod
Porodní tanec
Celkem
Lektorky:
Jana Bedřichová
Bc. Vendula Chaloupková
MUDr. Hana Levíčková
Bc. Radka Pašová
Mgr. Jana Tůmová

Rodičovské vzdělávání
Kurzy efektivního rodičovství
Koordinátorky:
Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
e-mail: eliska.vondrackova@crsp.cz

Mgr. Gabriela Vybíralová
e-mail: gabriela.vybiralova@crsp.cz

V roce 2010 se nám podařilo…
• založit při CRSP Institut efektivního rodičovství
• rozšířit kurzy do mimobrněnských obcí a krajů v celé ČR
• vyškolení skupiny lektorů z Moravy
• nový dotisk DVD Cesta k pozitivnímu rodičovství – vzdělávací dokument pro rodiče nákladem
1000 ks s možností prodeje
• kurzy absolvují často společně celé rodičovské páry
Co říkají data?
Kurzy Efektivního rodičovství
Informační schůzky pro zájemce o kurz
Kurzy pro rodiče
Kurzy pro lektory
Počet lektorů

Počet

Účastníci

22
16
1
9

312
196
12

Publikační činnost:
• časopis Prevence
• článek v časopisu Sociální práce
Lektoři a spolupracovníci:
Ing. Mgr. Vít Janků
Mgr. Eva Kneblová
Mgr. Iveta Kosová
Mgr. Michaela Širůčková
PhDr. Miroslava Štěpánková, PhD.

8

Mgr. Jana Vaňková
Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
Mgr. Gabriela Vybíralová
Bc. Hana Zuntová

Centrum pro rodinu a sociální péči

Besedy v mateřských centrech a klubech maminek
Koordinátorka:
Mgr. Kateřina Vaňková
e-mail: katka.vankova@crsp.cz
V roce 2010 se nám podařilo…
• úspěšně propagovat efektivní výchovu v MC a KM
Co říkají data?
Besedy v MC a KM

Počet besed

Lektoři

Celkem účastníků / z toho muži

24

3

126 / 6

Besed celkem

Lektoři:
Mgr. Kateřina Vaňková
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková
Mgr. Gabriela Vybíralová

Rodičovská setkání, Rodičovské soboty
Koordinátorky:
Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
e-mail: eliska.vondrackova@crsp.cz

Mgr. Kateřina Vaňková
e-mail: katka.vankova@crsp.cz

V roce 2010 se nám podařilo…
•
•
•
•

rozšířit Rodičovská setkání o programy Škola a školka na dohled
pokračovat úspěšně v tradici Rodičovských setkání
zrealizovat další Rodičovské soboty
seminářů se zúčastnil i větší počet mužů

Co říkají data?
Rodičovská setkání

Počet setkání

Lektoři

Celkem účastníků / z toho muži

Cyklus Dospívání

4

4

11 / 3

Cyklus Manželství

2

4

9/4

Škola na dohled

1

1

2/0

Školka na dohled

7

10

28 / 0

Rodičovské soboty

Počet jednotlivců/z toho muži

Lektoři

Sourozenci bez soupeření
Emoce v našem životě
Celkem

6/2
11 / 3
17 / 5

2
2
2

Lektoři a organizátoři:
Mgr. Bohumila Horská
Ing. Josef Horský
PeadDr. Karla Hrabčíková
Mgr. Kateřina Ondrová
Mgr. Milena Mikulková
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Mgr. Radka Retková
Mgr. Michaela Širůčková,
Ph.D.
PhDr. Miroslava
Štěpánková, Ph.D.

Anna Vaňková
Mgr. Ing. Eliška
Vondráčková
RNDr. Miroslav Vykydal
Mgr. Milana Vykydalová
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COPE – „Creating Optimal Personal Experiences“ – „Vytváření
optimálních osobních zkušeností“
Koordinátorka:
Eliška Vondráčková
e-mail: eliska.vondrackova@crsp.cz
V roce 2010 se nám podařilo…
•

opět pozvat lektorku PhDr. Ritu McLeod z Kanady a realizovat první výcvik lektorů programu,
zaměřený na práci s mládeží ohroženou sociálními problémy a zároveň je použitelný i pro práci
s jejich rodiči
získat akreditaci MPSV pro tento program

•

Co říkají data?
Výcvik lektorů
COPE

Počet výcviků

Účastníci

Lektoři

1

21

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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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 služby:
Petra Škrdlíková
e-mail: petra.skrdlikova@crsp.cz

Programy pro rodiny s neklidnými a
hyperaktivními dětmi

Práce ve
skupinkách s
dětmi

Rodičovské
skupiny

Trénink
sociálních a
emočních
dovedností

Tobogán –
cvičení pro děti
s vývojem k
LMD

Terénní sociální
služba

Skupina zaměřená na
problematiku PAS

Skupina zaměření na
problematiku
hyperaktivity u dětí

Související
programy

Psychologické
poradenství

Osvětová a
publikační
činnost,
semináře pro
odbornou
rodičovskou
veřejnost

V roce 2010 se nám podařilo…
•

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

Externí spolupracovníci:
Mgr. Lenka Lacinová Ph.D.
Mgr. Zuzana Masopustová
Mgr. Milena Mikulková
Bc.Kristýna Patíková

Mgr. Stanislava Potůčková
Bc. et Bc. Iva Chlebková
Bc. Hana Hošťálková

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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Programy pro neúplné rodiny s dětmi

Programy pro neúplné rodiny

Související programy

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Klub osamělých rodičů
Kurz „Na rozcestí“
Rodičovská skupina pro
osamělé rodiče

Duchovní obnova pro
rozvedené

Setkání pro rozvedené
„Rozvod a život v církvi“

Terénní sociální služby
v neúplné rodině
Dětský klub Klubíčko

Víkendová setkání pro
osamělé rodiče s dětmi

V roce 2010 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“

Externí spolupracovníci:
MUDr. Jana Hájková
MUDr. Taťjana Horká
Bc. Hana Hošťálková
P. Mgr. Pavel Hověz
PaedDr. Karla Hrabčíková
JUDr. Zdeněk Kapitán, PhD.

PhDr. Martina Kosová
P. Mgr. Petr Nešpor
Mgr. Daniela Ottová
Bc. Kristýna Patíková
Mgr. Milan Pilát
Bc. Iva Randusová

PhDr. Eva Rotreklová
Bc. Martin Sazeček
JUDr. Lenka Sazečková
P. Mgr. Petr Šikula
Mgr. Jiří Šupa
PhDr. Josef Zeman, CSc

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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Co říkají data?

Účast na
programech 2010
celkem

Individuální a skupinová práce
v sociální službě

Související
služby

Terénní sociální
služba

397

30

4 rodiny
112 intervencí

Program
Klub osamělých rodičů
Terénní sociální služba v
rodině
Kurz Na rozcestí
Související programy:
Víkendová setkání
Duchovní obnova pro
rozvedené
Rozvod a život v církvi –
setkání s přednáškami

Frekvence v roce
2010
19

Počet rodičů

Počet dětí

Celkem

193

131

1

8

7

324
21
intervencí
15

1

13

22

35

1

13

0

13

1

62

0

62

4 rodiny

4

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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Odborné kurzy a semináře
Koordinátorka:
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@crsp.cz
V roce 2010 se nám podařilo…
•

doplnit, upravit a vytisknout metodickou brožuru pro účastníky kurzu Metodika cvičení rodičů
s dětmi
připravit a zrealizovat nový cvičitelský kurz Metodika pohybových her s kojenci a batolaty, včetně
přípravy a tisku metodické brožury
zrealizovat 7 externích kurzů mimo Brno, z toho 4 v Praze, 2 v Žatci a 1 v Chocni
nabídnout celkem 6 různých typů odborných kurzů/seminářů, s celkovou účastí 463 osob

•
•
•

Co říkají data?
Typ
1
2
3
4
5
6

Odborné lektorské kurzy a semináře
zaměřené na výcvik cvičitelek

Počet kurzů

Počet účastníků

Metodika cvičení rodičů s dětmi
Metodika cvičení rodičů s dětmi externě
Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
Metodika pohybových her s K+B externě
Inspirace pro hravou tělesnou výchovu I.
Inspirace pro hravou tělesnou výchovu II.
Inspirace pro hravou tělesnou výchovu III.
Burza nápadů, výměna zkušeností

6
3
4
4
1
1
1
1

149
60
91
80
25
24
18
16

Celkem

21

463

Lektoři vzdělávacích kurzů a seminářů:
JUDr. Lenka Sazečková
Mgr. Dana Skřičková
Mgr. Kateřina Sedláková
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Mgr. Irena Chaloupková
Mgr. Julie Jelínková
Michaela Nešporová

Centrum pro rodinu a sociální péči

ANIMA PLUS CZ
Vzdělávání žen pro obor ICT
Koordinátorka:
Ing. Marcela Cvachová
e-mail: marcela.cvachova@crsp.cz

Projektový manažer:
Mgr. Ing. Vít Janků
e-mail: vit.jank@crsp.cz

V roce 2010 se nám podařilo:
•
•
•
•

•

•

realizovat 2. a 3. běh vzdělávacího programu pro ženy
uskutečnit tři setkání absolventek tohoto programu
vydat tiskem učební materiály ke kurzům: „Počítač pro praxi“ a „Dovednosti pro 21. století“
uvést do provozu a pravidelně aktualizovat internetové stránky projektu www.animaplus.cz, které
slouží jednak jako statický zdroj informací o projektu a jednak jako živé stránky z oblasti slaďování
rodinného a pracovního života a řízení kariéry (jsou používány nejen účastnicemi projektu, ale i
širší veřejností, viz statistika návštěvnosti webu)
rozvinout spolupráci s firmou IBM GS Delivery Center CR s.r.o. (partner projektu) v oblasti
slaďování rodinného a pracovního života: účastnice vzdělávání absolvovaly 2x návštěvu firmy
IBM, pracovníci IBM jsou členy zkušební komise při závěrečné zkoušce kurzu Obsluha PC,
účastní se předání osvědčení a vedou seminář Přijímací pohovor; ze strany CRSP se uskutečnily
3 přednášky pracovníků CRSP pro zaměstnankyně IBM
zahájit realizaci služby kariérního poradenství pro účastnice kurzu i pro veřejnost formou osobních
nebo e-mailových konzultací

Co říkají data?
Vzdělávání žen
pro obor ICT
Kurz Obsluha PC
Kurz rozvoje soft-skills
Semináře English for Job
Návštěvnost
www.animaplus.cz
Březen

Počet seminářů /
hodin výuky za rok
40 / 160 hod.
16 / 64 hod.
6 / 24 hod.

Nastoupilo
Počet vydaných
žen
osvědčení
36
31
36
33
průměrná účast: 12 žen v každém běhu

Počet návštěv

Návštěvníci

IP adresy

Zobrazené stránky

147

127

106

1 204

Duben

399

335

243

2 494

Květen

390

359

309

1 617

Červen

287

262

222

961

Červenec

317

285

276

1 005

Srpen

251

206

199

683

Září

415

352

331

2 013

Říjen

351

396

505

2 638

Listopad

326

273

235

1 732

Prosinec

204

199

188

558

Celkem

3 087

2 794

2 614

14 905

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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Kariérní poradenství
Osobní konzultace
Konzultace CV

2 klienti
11 klientů

Publikační činnost:
•
•
•
•

Počítač pro praxi – učební materiály ke kurzu Obsluha osobního počítače (náklad 150 ks výtisků)
Dovednosti pro 21. století – učební materiály ke kurzu Podpora rozvoje soft-skills (náklad 150 ks
výtisků)
Webové stránky projektu – www.animaplus.cz
Informace a články o projektu, rozhovory s pracovníky projektu: Rádio Petrov, Rádio Krokodýl,
Metro, www.crsp.cz, www.familypoint.cz, www.brno-prorodiny.cz, www.azrodina.cz,
www.novinky.cz, Katalog programů CRSP

Lektoři:
Marie a Trevor Ayson
Ing. Marcela Cvachová
Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek
Jan Odvářka
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Renata Vail, M. A.
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková
Mgr. Lenka Zemanová

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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Cvičení a podpora zdraví
Cvičení po porodu, kondiční cvičení. Cvičení rodičů s dětmi. Cvičení a
podpora zdraví
Koordinátorky:
Mgr. Kateřina Vaňková
e-mail: katka.vankova@crsp.cz

Mgr. Irena Chaloupková
e-mail: irena.chaloupkova@crsp.cz

V roce 2010 se nám podařilo...
•
•
•
•
•
•
•

úpravy ve Společenském (cvičebním) sále: nově upravená vstupní část (čistící zóna, informační
tabule), oddělení šatní části, nový koberec ve cvičebním prostoru
doplnění cvičebních pomůcek o motorickou dráhu a říční kameny, velkou doskokovou žíněnku,
masážní pomůcky, nářadí bylo doplněno o nový systém žebříků
rozšíření nabídky kurzů o kompenzační cvičení (bodyform)
rozšíření nabídky seminářů o témata „Výtvarná dílnička pro malého človíčka“, „Krása a zdraví z
orientu aneb úvod do břišních tanců“, „Aby tělo nebolelo aneb cvičení pro všechny“ a „Vůně
doteku aneb baby masáž“
pro společnost IBM byl vytvořen workshop „Health-life style during maternity leave"
velmi úspěšně byl zařazen víkendový relaxačně zážitkový pobyt pro rodiče s dětmi
plně jsou podporovány nové trendy v rámci rodiny v oblasti cvičení a podpory zdraví, a sice
zapojení prarodičů do cvičení s dětmi nebo účast celých rodin na programech jako jsou víkendové
semináře, pojaté jako hravá dopoledne pro děti a jejich rodiče

Co říkají data?
Počet
účastníků

z toho
rodičů

dětí

Poznámka

Cvičení po porodu

28

14

14

1 × týdně

Masáže kojenců (2–6 měsíců)

34

17

17

1 × týdně

Pohybové hry s kojenci (6–8 měsíců)

54

27

27

1 × týdně

Cvičeníčko s batolaty (1–2 roky)

256

128

128

5 × týdně

Cvičení rodičů s dětmi (2–5roků)

184

92

92

4 × týdně

KURZY

Kondiční cvičení pro ženy

3

1 × týdně

Kompenzační cvičení ženy

5

1 x týdně

Počet
účastníků

z toho
rodičů

dětí

Poznámka

Jak zabavit dítě aneb Mateřská je na hraní

80

39

41

4x3 hodiny

Výtvarná dílnička pro malého človíčka

21

11

10

1x3 hodiny

Krása a zdraví z orientu
aneb úvod do břišních tanců

14

1x2,5 hodiny

Aby tělo nebolelo aneb cvičení pro všechny

8

1x3 hodiny

Vůně doteku aneb baby masáž

5

Workshop: "Health-life style during
maternity leave"

10

SEMINÁŘE
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2

1x2 hodiny
1x2 hodiny
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Počet
účastníků

z toho
rodičů

dětí

Poznámka

Prázdninové cvičení rodičů s dětmi

39

18

21

8x3 hodiny

Prázdninové kompenzační cvičení

8

5x1 hodina

Prázdninové kondiční cvičení

3

1 hodina

Prázdninové orientální tance

15

2x1 hodina

PRÁZDNINOVÁ CVIČENÍ

Počet
účastníků

z toho
rodičů

dětí

Poznámka

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi

17

8

9

1x

Celkem

854

357

361

POBYTY

Lektoři a spolupracovníci:
Petra Čížková
Jana Haičmanová
Tereza Kaufová, DiS.
Silva Konečná

Eva Křížová
Iva Kučerová
Michaela Nešporová
JUDr. Lenka Sazečková

Mgr. Dana Skřičková
Hana Šťastníková
Mgr. Kateřina Vaňková

Kurzy orientálních tanců
Koordinátorka:
Mgr. Kateřina Vaňková
e-mail: katkavanek@centrum.cz
Co říkají data?
Kurzy orientálních tanců

Počet pololetních kurzů

Počet účastníků

Začátečníci

2

19

Mírně pokročilí

2

20

Středně pokročilí

2

16

Pokročilí

2

18

Orientální taneční večírek
Celkem

2
10

65
138

Lektoři a spolupracovníci:
Tereza Kaufová,DiS.
Bc. Eva Chaloupková
Petra Čížková
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Čas pro seniory – sociálně aktivizační služby
Koordinátorka:
Mgr. Vendula Faktorová
e-mail: vendula.faktorova@crsp.cz
V roce 2010 se nám podařilo...
•

•

•

Činnosti poskytované v rámci sociální služby se v průběhu roku 2010 ideově nezměnily, došlo
však k formální změně poskytování z jednotlivě oddělených programů na propojenou klubovou
činnost, tzv. „Senior klub“. Vytvořilo se tak bezpečnější a příjemnější prostředí pro možné
navazování sociálních kontaktů a osobních vztahů pro seniory, pro které je navázání kontaktu
s druhou osobou nejen velice důležité, ale také nesnadné.
Během měsíce července 2010 proběhly nově „Prázdninové týdny pro seniory“ se zaměřením
na KLAS, zdravotní cvičení, trénink paměti a tance v sedě „Sitte dans“. Tyto týdny byly určeny
pro širokou seniorskou veřejnost, jakožto možná „ochutnávka“ toho, co CRSP pro seniory nabízí.
Byla to také nabídka aktivně a efektivně využít volný čas pro ty seniory, kteří neměli jinou možnost
či plány (dovolená, zahrádka aj.) a forma depistáže.
Na podzim 2010 se sociální služby zapojily do projektu Brno – Zdravé město s tématem „Jak si
udržet psychickou a tělesnou pohodu i ve stáří?“

Přehled programů
1. pololetí

SASS

Trénink paměti
• základní
•

2. pololetí
Senior klub
• info okénko
•

trénink paměti

KLAS

•

tanec v sedě

Zdravotní cvičení pro seniory

•

zdravotní skupinové cvičení

pokračovací

Tanec v sedě

Poradna pro seniory

Poradna pro seniory
Prázdninové týdny pro seniory
Co říkají data?
Celkový počet uživatelů SASS

Celkové náklady SASS

1. pololetí
2. pololetí

• provozní
• mzdové

69 (z toho 5 mužů)
46 (z toho 6 mužů )

133 643 Kč
159 357 Kč

Vedoucí jednotlivých programů v 1. pololetí 2010:
Mgr. Vendula Faktorová
Michaela Nešporová
Dana Žižkovská
Pracovníci Senior klubu 2. pololetí 2010:
Mgr. Vendula Faktorová
Michaela Nešporová
Pracovníci Poradny pro seniory:
Mgr. Vendula Faktorová
Dana Žižkovská

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010
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Čas pro seniory – volnočasové a vzdělávací středisko pro
seniory
Koordinátoři:
Dana Žižkovská
e-mail: dana.zizkovska@crsp.cz

Ing. Richard Kolář
e-mail: rkolar@crsp.cz

V roce 2010 se nám podařilo…
•
•

úspěšně se rozvíjí činnost absolventů kurzu 2009v Klubech aktivních seniorů (KLAS)
uspořádat základní kurz pro animátory klubů aktivních seniorů A KLAS z farností, obcí a
pečovatelských domů, především ze vzdálenějších částí ČR (počet účastníků 9); do programu
KLAS se tímto vyškolením mohou zapojit už i oblasti Liberec, České Budějovice, Zlín, Blansko,
Černá Hora
uspořádat 2 semináře pro absolventy A KLAS 2009 a pokračovací kurz A KLAS 2010 (počet
účastníků 8), který byl zaměřený na tanec v sedě, divadelní tvorbu a mezigenerační dialog
v návaznosti na tradici se úspěšně pokračovalo i s adventní duchovní obnovou pro manželské
páry v rámci sebepoznávacího zkráceného víkendu v rekreačním středisku Drak Křižanov,
kterého se zúčastnilo 20 párů
uskutečnil se v pořadí první Den pro seniory na Vranově, kdy si animátoři z celé ČR mohli
vyzkoušet jak se pracuje se seniory v HK, OL, OS, B, za účasti 110 seniorů a diecézních
koordinátorů, se mší svatou brněnského otce biskupa
ve druhém pololetí se sloučila nabídka pro seniory v klubové činnosti do programu KLAS v celé
šíři

•
•
•
•

Přehled programů volnočasového a vzdělávacího střediska pro seniory (VVSS)

1. pololetí

VVSS

Placené kurzy

Pastorační programy

Jazyky AJ, NJ
Kondiční cvičení
Rehabilitační cvičení
Zdravotní cvičení

Kabinet seniorů
Kinokavárna

Školička internetu pro seniory

Literární a divadelní podvečery

KLAS

Kurz digitálního fotografování
Výlety
Kurzy

Klubová činnost

Kurz AJ Kurz NJ

KLAS

2. pololetí

Rehabilitační cvičení
Zdravotní cvičení
Trénink paměti
Kurz PC
Internetová klubovna
Kurz digitálního fotografování
Co říkají data?
Počet uživatelů VVSS
1. pololetí
2. pololetí

1 003 seniorů
222 seniorů

Program Tanec v sedě byl realizován za finanční podpory Nadace Umění pro zdraví.
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Publikační a mediální činnost:
•
•
•
•
•

Český rozhlas Brno: „Programy pro seniory“
Proglas: „Mezidiecézní setkání pro seniory“
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

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.
V roce 2010 se nám podařilo...
•

V listopadu proběhl 1 PC kurz v Jihlavě v rámci naší partnerské spolupráce s Centrem pro rodinu
v Jihlavě. Kurzů se zúčastnilo celkem 10 seniorů.

Co říkají data?
Školička internetu pro seniory

Počet kurzů

Počet účastníků

Základní kurz
Pokračovací kurz

14
8

180
78

Kurz MS Excel

2

8

Kurz MS Word

3

19

Kurz DigiFoto

4

35

Celkem

31

323

Lektoři a spolupracovníci:
Eva Fleischmannová
Pavla Hudcová
Lenka Kopečková
Michaela Kulhánková

Věra Muthová
Jan Odvářka
Ing. Oldřích Ott
Vendula Poncová

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?
Počet zaregistrovaných seniorů

I. pololetí 2009
54

II. pololetí 2009
739 návštěvníků

Asistenti a spolupracovníci:
Jan Odvářka
Jakub Škrdlík

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

21

Společenské akce a setkání
Den otevřených dveří
Koordinátorka:
Mgr. Jana Vaňková
e-mail: jana.vankova@crsp.cz
Den otevřených dveří Centra pro rodinu a sociální péči a Klubu přátel rodiny se uskutečnil ve čtvrtek
13. 5. 2010. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory CRSP a KPR a nahlédnout do
některých programů, které pořádáme (ukázky hodin cvičení rodičů s dětmi předškolního roku,
porodního tance, tance v sedě a tréninku paměti pro seniory, Klubu aktivních seniorů aj.).
Family Point nabídnul v rámci Dne otevřených dveří základní poradenství pro rodiče při hledání
zaměstnání.
Návštěvníci měli také možnost zhlédnout film „Pozitivní rodičovství“, po kterém následovala beseda
o výchově.
Pro děti byly připraveny tvořivé dílny. Všichni, kteří měli zájem o vzájemné setkání, si mohli posedět a
občerstvit se v jednom ze sálů.
Počet návštěvníků: 60
Počet pomáhajících dobrovolníků: 12

Den pro rodinu
Koordinátorka:
Mgr. Jana Vaňková
e-mail: jana.vankova@crsp.cz
Tradiční Den pro rodinu proběhl 15. 5. 2010 v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči. Na
návštěvníky čekala kvízová soutěž „Poznej své město“, která spočívala v hledání zajímavých budov a
objektů v centru Brna podle fotografií jejich detailů z dílny Vratislava Hnátka. Po návratu čekala na
návštěvníky jízda zručnosti na koloběžkách, tvořivá stezka a výtvarné dílny. Součástí Dne pro rodinu
bylo také vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Naše rodinná oslava“, kterou vyhlásila Asociace
center pro rodinu.
Počet návštěvníků: 70
Počet pomáhajících dobrovolníků: 8

Duchovní programy
Diecézní pouť rodin
Pouť dětí a mládeže na Vranov
Koordinátorka:
Bc. Lenka Havrlantová
e-mail: lenka.havrlantova@crsp.cz

Marie Sychrová
e-mail: sychrova.majka@seznam.cz

V roce 2010 se nám podařilo...
•
•
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podniknout tradiční Pouť dětí a mládeže na Vranov
uspořádat již 7. ročník Diecézní pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou, která se stala tradičním
širokým setkáním rodin všech věkových kategorií od dětí před dospívající a rodiče až po
prarodiče. Motto tohoto ročníku pouti bylo: „Vezmi a čti“.

Centrum pro rodinu a sociální péči

•

připravit pro návštěvníky bohatý program, který navazuje na úvodní mši – vystoupení hudební
skupiny Oboroh, loutkové představení divadla Bedruňka, taneční vložku skupiny Ta syntetika, dále
pak tvořivé dílny pro děti i rodiče, Biblická zahrada, přednášky a také prohlídky muzeí a baziliky

Co říkají data?
Datum
konání
22. 5. 2009
28. 8. 2010

Pouť dětí a mládeže na Vranov u Brna
Diecézní pouť rodin

Počet
účastníků
100
2000

Dobrovolní
spolupracovníci
10
100

Duchovní obnovy manželů, Předávání víry v rodině
Koordinátorka:
Mgr. Kateřina Vaňková
e-mail: katka.vankova@crsp.cz
V roce 2010 se nám podařilo…
• pokračovat úspěšně v tradici duchovních obnov pro manželské páry
• zrealizovat kurz Předávání víry ve farnosti Knínice u Boskovic
• zrealizovat další kurzy Předávání víry v rodině
Co říkají data?
Duchovní obnovy
manželů

Počet manželských
párů

Organizátoři

Lektoři

Celkem
účastníků

Postní duchovní obnova

16

2

1

35

Adventní duchovní obnova

20

2

1

40

Celkem

36

4

2

75

Lektoři a organizátoři:
Mgr. P. Jakub Holík
Mgr. P. Jan Pacner
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková
Dana Žižkovská

Počet setkání

Organizátoři

Lektoři

leden–únor 2010
duben−květen 2010
říjen–listopad 2010

4
4
4

1
1
1

3
3
3

Celkem
účastníků /
z toho muži
18 / 6
9/2
17 / 1

Celkem

12

3

9

44

Předávání víry v rodině

Lektoři a organizátoři:
PhDr. Marie Oujezdská
Ing. Josef Horský
P. Mgr. Pavel Kafka
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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 2010: počet dospělých s dítětem, kteří navštívili Family Point, počet obsloužených
klientů v poradně, počet pořádaných akcí včetně návštěvníků a návštěvnost webových stránek

měsíc

návštěvnost
www.familypoint.cz+
www.jmk.familypoint.cz

péče o dítě

poradna

akce

návštěvníci akcí

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen

317
344
469
427
449
536
411
491

38
25
26
25
43
50
63
22

2
2
3
2
2
2
2
2

15
1
12
19
10
3
10
7

3 648
3 962

září

892

14

2

16

3 437

říjen
listopad
prosinec

787
958
826

27
28
25

2
2
1

22
11
4

3 346 + 337
3 967 + 409
3 341 + 306

6 907

386

24

130

38 670 + 1 132

celkem

3 693
3 131
3 449
2 806
2 658
2 921

Přehled Family Pointů ve městě Brně v roce 2010
Magistrát města Brna
Magistrát města Brna
ÚMČ Brno-Bohunice
ÚMČ Brno-Komín
ÚMČ Brno-Nový Lískovec
ÚMČ Brno-Židenice
Knihovna Jiřího Mahena
KJM pobočka Brno-Bystrc
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Husova 5, Brno-střed
Koliště 19, Brno-střed
Dlouhá 3, Brno-Bohunice
Vavřinecká 15, Brno-Komín
Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec
Gajdošova 7, Brno-Židenice
Kobližná 4, Brno-střed
Vondrákova 15, Brno-Bystrc

Centrum pro rodinu a sociální péči

KJM pobočka Brno-Židenice
KJM pobočka Brno-Maloměřice
CVČ Lužánky, pobočka Lidická
CVČ Lužánky, pobočka Lány
CVČ Lužánky, pobočka Linka
CVČ Lužánky, pobočka Lata
CVČ Lužánky, pobočka Louka
Mateřské centrum Sedmikráska
Salesiánské středisko mládeže
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Fakultní nemocnice Brno, pav.X
Fakultní nemocnice Brno, pav.L
Fakultní nemocnice Brno, Dětská
nemocnice, pav.G
Centrum dětských odborných
zdravotnických služeb Brno

Stará Osada 15, Brno-Židenice
Selská 16, Brno-Maloměřice
Lidická 50, Brno-střed
Lány 3, Brno-Bohunice
Kosmonautů 4, Brno-Starý Lískovec
Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady
Oblá 51, Brno-Nový Lískovec
Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky
Žerotínovo nám. 3/5, Brno-střed
Jihlavská 20, Brno-Bohunice
Jihlavská 20, Brno-Bohunice
Černopolní 9, Brno-Černá Pole
Žerotínovo nám. 4/6, Brno-střed

Přehled Family Pointů v Jihomoravském kraji v roce 2010
Městský úřad Blansko
Městský úřad Hustopeče
Městský úřad Slavkov u Brna
Městský úřad Břeclav
Městský úřad Kyjov
Městský úřad Vyškov
Městský úřad Bučovice
Městský úřad Pohořelice
Městská knihovna Židlochovice
Městský úřad Hodonín

Náměstí Republiky 1, Blansko
Dukelské nám. 22, Hustopeče
Palackého nám. 260, Slavkov u Brna
Náměstí T.G.Masaryka 42/3, Břeclav
Masarykovo nám. 18, Kyjov
Nádražní 7, Vyškov
Jiráskova 502, Bučovice
Vídeňská 699, Pohořelice
Brněnská 705, Židlochovice
Národní třída 25, Hodonín

Vývoj počtu Family Pointů v Brně a Jihomoravském kraji
Období

Květen 2009

Březen 2010

Prosinec 2010

Počet Family Pointů v Brně

1

21

22

Počet Family Pointů v JMK

0

0

10

V roce 2010 byla služba Family Pointu rozšířena o kariérní poradenství a o poradenství zaměřené na
podporu slučování rodinného a profesního života. Konzultaci nad sestavením životopisu využilo 10
osob, 2 osoby využily cíleného kariérního poradenství a několik desítek žen bylo v jejich rozhodování
o návratu do zaměstnání podpořeno prostřednictvím osobního rozhovoru.
V roce 2011 budou pracovnice Family Pointu ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Krajským
úřadem Jihomoravského kraje usilovat zejména o stabilizaci a propagaci služby.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010
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CRSP Vysočina
V roce 2010 se nám podařilo…
•
•
•
•

otevřít novou hernu a klubovou místnost pro rodiče s dětmi (od ledna 2010)
díky novým prostorám rozšířit nabídku programů o nejžádanější vzdělávací a volnočasové aktivity,
které jsou zaměřené na lepší spolupráci a komunikaci rodičů a dětí
zařadit se do IP kraje Vysočina s nabídkou sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (od
července 2010)
získání provozovny v Třešti (od září 2010)

Pravidelné programy v roce 2010
Klubové dopolední programy:
Kluby kojenců
Klub maminek

Cvičení pro
rodiče s dětmi

Otevřená herna

Volnočasové odpolední programy:
Tvořeníčko – příležitost vyzkoušení různých výtvarných technik a materiálů
Muzicírování – program plný zpívání, her, tanečků
Katecheze pro nejmenší –poznávání Božího stvořitelského díla a Boží lásky k lidem
Bubnování – různé techniky bubnování, rytmy, improvizaci, procvičení zapojení mozku, prstů, dlaní
Hlídání dětí – služba rodičům, kteří si potřebují vyřídit osobní záležitosti
Výtvarné kurzy – možnost vyzkoušet techniky pro výrobu nejrůznějších předmětů a dárků
Provozovna v Třešti:
Klub maminek
Otevřená herna

Katecheze pro
nejmenší

Zpěváčci
Muzicírování

Tvoření
Setkávání matek

Vzdělávací programy:
Jazykové kurzy – kurzy angličtiny a němčiny s možností hlídání dětí účastníků
Kurz efektivního rodičovství – výchovný přístup založený na principu spolupráce a zodpovědnosti
Odborné přednášky:
Efektivní rodičovství – Ing. Slávka Dokulilová
EXPO Šanghaj – MgA. Matěj Kolář
První pomoc pro každého – MUDr. Jaromír Havel, MUDr. Milena Havlová
Výživa a prevence – MUDr. Jaromír Havel, MUDr. Milena Havlová
Semináře:
Roční období v klubech pro rodiče s dětmi
Kurz pro koordinátory dobrovolníků
Životní styl:
Kurz snižování nadváhy – 12 lekcí podle metody STOB
Duchovní programy:
Katecheze pro dospělé – lekce křesťanské věrouky
Setkání matek – vzájemné sdílení rodičů, prosby a díky za děti
Programy pro seniory:
Senioři komunikují – základy práce na počítači a s internetem pro seniory
Dobrovolnický program:
Dobrovolnický program je součástí činnosti CRSP Vysočina od samého vzniku. Jeho podstatou je
zpříjemnit čas sociálně izolovaným lidem (zpravidla seniorům a handicapovaným občanům). V roce
2010 se rozšířil o službu pro děti, které jsou umístěny na dětské oddělení jihlavské nemocnice.
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Program Návštěvy – určen sociálně izolovaným seniorům a tělesně handicapovaným občanům.
Dobrovolníci z řad studentů středních škol jednou týdně navštěvují klienty v některých sociálních
a zdravotnických zařízeních nebo v jejich domovech a působí jako jejich společníci.
Program Pohádky – připraven pro děti umístěné na dětském oddělení jihlavské nemocnice.
Dobrovolníci přicházejí pravidelně ve skupinkách hrát divadlo nejmenším pacientům. Touto činností
pomáhají rozptýlit hospitalizované děti, čímž přispívají ke zlepšení jejich psychického i fyzického stavu.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby CRSP Vysočina začaly plně fungovat v červenci 2010. Posláním je
rozvíjení osobnostních a rodičovských kompetencí rodičů tak, aby byly umožněny co nejlepší
podmínky pro vývoj dítěte a život rodiny. Snahou je pomoci rodičům pojmenovat a uchopit jejich
problémy, společně hledat řešení a naučit je zvládnout jejich životní situaci vlastními silami. Služba
usiluje o podporu rodin a předcházení sociálního vyloučení pomocí individuální i skupinové práce.
Programy sociálně aktivizačních služeb:
•
•
•

Neposeda pro rodiče neklidných dětí
Sami doma pro rodiče pečující o dítě bez partnera a osamělým těhotným ženám
Sociální asistence rodinám v tíživé situaci

Nabídka programů Neposeda a Sami doma:
•
•
•
•

Rodičovská skupina – uzavřená skupina rodičů, kteří si mohou na pravidelných setkáních
vyměňovat své zkušenosti. Skupina probíhá formou diskuse mezi rodiči a odborníky. Během
rodičovské skupiny mají rodiče možnost využít nabídky hlídání dětí.
Dětská skupina – na uzavřenou skupinu dochází děti společně s rodiči. Cílem je upevnění
vzájemného vztahu formou her a podpora společného trávení volného času. Program nabízí
rodičům návody, které mohou využít při výchově a pro zlepšení vztahu s dětmi.
Terénní služba – poskytuje se v místě bydliště rodiny. Zaměřuje se na pomoc rodičům při
rozvoji sociálních schopností dítěte, poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti. Terénní
pracovník dochází do rodiny pravidelně jednou týdně.
Individuální schůzky – schůzky zaměřené především na poradenství, pojmenování a hledání
řešení problémů.

Program Sociální asistence
•
•
•

podpora rodinám v tíživé situaci podporu v péči o dítě (rozvoj dovedností dítěte, zlepšení
komunikace v rodině)
pomoc při jednání na úřadech, ve škole, u lékaře apod.
možnost využít individuální schůzky nebo terénní služby v místě bydliště rodiny

Jednorázové akce v roce 2010
Dětský karneval se konal ve spolupráci s o.s. Jihlavský havířský průvod
Ples rodin – k tanci i poslechu zahrála skupina EX z Brna
Duchovní obnova pro manžele s mottem: „ Žijme v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal
sebe za nás“ vedl P. Jeroným Josef Ertelt, O.Carm
Týden pro rodinu 8.–16. 5. 2011 s programem:
• Senohraní na Skalce - celodenní program pro děti a rodiče s tvořením, sportem a pohádkou
• Nedělní mše svatá v kostele Matky Boží v Jihlavě
• Týden otevřených dveří v CRSP Vysočina
• Koncert rodin
• Národní kolo výtvarné a literární soutěže „Naše rodinná oslava“ – slavnostní vyhlášení
• Koncert cimbálové muziky Hradišťan
Noc kostelů 28. 5. 2010, možnost v noční atmosféře navštívit kostel sv. Ignáce v Jihlavě
Pouť ke sv. Jánu – ve spolupráci s občanským sdružením Jihlavský havířský průvod
Příměstský tábor – pro školní děti na téma Trosečníci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010
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Diecézní pouti rodin – výtvarné dílničky pro rodiče s dětmi
Muzikobraní ve dvoře – výtvarná dílnička, divadelní představení
Výtvarné dílny v Třešti - ve spolupráci s římskokatolickou farností v Třešti
Setkání s Mikulášem – proběhlo dvakrát pro různé skupiny
Výstava betlémů – soutěžní výstava školních kolektivů
Co říkají data?

Programy sekce Rodina
Klub kojenců
Klub maminek
Hlídání dětí
Cvičení rodičů s dětmi
Otevřená herna
Anglický jazyk
Katecheze pro dospělé
Katecheze pro nejmenší
Setkání matek
Odborné přednášky
Seminář pro moderátorky
Tvořeníčko
Muzicírování
Bubnování
Výtvarné kurzy
Kurz snižování nadváhy STOB
Kurz Efektivní rodičovství
PC pro seniory

Frekvence

Počet
setkání

2 x týdně 2 hod.
2 x týdně 2 hod
1 x týdně 5 hod
1 x týdně 1 hod.
2 x týdně 2 hod.
1 x týdně 1 hod
2 x měsíčně 1 hod
6 x měsíčně 1 hod
3 x měsíčně
5 x ročně
1 x ročně
4 x měsíčně 1 hod
4 x měsíčně 1 hod
1 x měsíčně
1 x měsíčně
12 lekcí x 2,5 hod
10 lekcí x 2,5 hod
5 lekcí x 4 hod

51
46
27
25
39
29
16
22
17
5
1 kurz
25
25
10
9
1 kurz
2 kurzy
1 kurz

Celkem účastníků
(součet za všechna
setkání)
1 249
1 085
141
315
235
179
368
335
65
78
16
426
390
65
68
10
16
8

Celkem účastníků

5 049

Počet odpracovaných hodin dobrovolníky

Programy pro dobrovolníky
Návštěvy seniorů
Program Dětem
Seminář dobrovolníků
Supervize dobrovolníků
Výcvik dobrovolníků

939

Frekvence

Počet
setkání

1 x týdně 0,5 – 1 hod
1 x týdně 0,5 – 1 hod
1 x měsíčně 1,5 hod
1 x měsíčně 1 hod
2 x ročně 3 dny

756
6
22
3
2

Celkem účastníků
(součet za všechna
setkání)
1512
20
183
17
13

Počet odpracovaných hodin dobrovolníky
Přehled jednorázových akcí
Dětský karneval
Ples rodin
Duchovní obnova pro manžele +
křížová cesta pro rodiny
Týden pro rodinu
Noc kostelů
Dílny Třešť
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2 218
Termín

Počet účastníků

29. 1. 2010
16. 1. 2010

350 (200 dětí + rodiče)
140

20. 2. 2010

118

10.–16. 5. 2010
28. 5. 2010

1123
800
40
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Pouť ke sv. Jánu
Příměstský tábor
Muzikobraní ve dvoře
Diecézní pouť rodin
Výstava betlémů

20. 6. 2010
19.–23. 7. 2010
4. 9. 2010
28. 8. 2010
3. 12. 2010
5. 12. 2010
4. 3. 2010

Setkání s Mikulášem
Koncert „Přijďte a pomůžete“

200 (150 dětí + rodiče
17
150
960 (děti + rodiče)
1218
150 (60 dětí + rodiče)
50 (20 dětí + rodiče)
1 020

Celkem návštěvníků

6 336

Pracovníci CRSP Vysočina:
Ing. Slávka Dokulilová
Jaroslava Fialová
Patrícia Kondrlová
Pavla Kazdová
Eva Šalandová
Mgr. Šárka Pospíchalová
Bc. Lenka Neckářová
Mgr. Lucie Vitešníková
Mgr. Petra Antonů

– ředitelka CRSP Vysočina
– koordinátorka dobrovolníků
– koordinátorka činností sekce Rodiny
– pastorační asistentka
– koordinátorka činností v klubu Třešť
– klubová činnost, výtvarné kurzy
– sociální pracovnice
– sociální pracovnice
– sociální pracovnice

Lektoři a dobrovolní spolupracovníci
Petra Bambulová
Daniela Dokulilová
MUDr. Jaromír
Havel
MUDr. Milena
Havlová

P. Jeroným
Hofmann ThLic.
O.Praem.
Markéta Huková
Miroslava Huková
Mgr. Bc. Jan Kodet
Klára Kodetová

MgA. Matěj Kolář
Mgr. Pavla
Křenová
Alžběta
Kvasničková
Pavla Kvasničková
Anežka Nečadová

Klára Neuwirthová
Monika
Nikodýmová
Mgr. Marie
Palánová
Barbora Sedláková
Marie Palánová

Mácová Aneta
Macháčková Lenka
Maršíková Anna
Matiko Erika
Moravcová Lucie
Musilová Lenka
Němcová Eva
Němcová Jana
Nováková Petra
Novotná Marie
Novotná Michaela
Pazourková Lucie
Pechková Zuzana
Perlová Karolína
Picková Markéta
Pivoňková Lenka
Pokorná Michaela
Přibylová Lucie
Raichlová Simona

Rozmarinová
Kateřina
Sekanina Jiří
Sobotková Lucie
Sobotková Vendula
Stášová Aneta
Svobodová Jana
Sýkorová Olga
Šlechtická Karolína
Šteflová Markéta
Šterclová Gabriela
Švomová Kristýna
Včeláková Markéta
Tomašovová
Milada
Wasserbauerová
Klára
Zachová Magda
Zuzaňáková Lucie

Dobrovolní pracovníci programu Návštěvy
Báčová Martina
Baladová Barbora
Boučková Šárka
Brožová Hana
Bruknerová Klára
Brychtová Helena
Čtveráčková Alena
Dlouhá Hana
Dočekalová
Markéta
Drábová Monika
Fendrychová
Veronika
Fišerová Lucie
Friedlová Michaela
Gothová Eva
Gregorová Lenka
Hávová Markéta
Hošková Kateřina

Hrušková Anna
Marie
Janoušková Šárka
Jiřičná Monika
Kadeřábková Hana
Klapalová Edita
Knoblochová
Denisa
Knoflíčková Lenka
Konířová Ivana
Kourková Iva
Kotouček Jan
Kotrbová Jana
Krčálová Zuzana
Krejčí Pavla
Kroupová Marie
Kujalová Lenka
Kunčová Zuzana
Láníková Kristina

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.
Cíle projektu:
•

•
•

podpora talentovaných dětí sociálně znevýhodněných rodin – umožnit rozvinutí schopností dítěte,
které v důsledku umožní rozvoj osobnosti a v budoucnu dobré pracovní zařazení, důležitým
faktorem je i budování pevného zájmu dítěte a účelné trávení volného času, které jsou prevencí
poruch chování a kriminality
podpora dospívajících (sociálně znevýhodněných a handicapovaných) – příspěvky na kurzy a jiné
formy vzdělávání, které umožní uplatnění u konkrétního zaměstnavatele
podpora sociálně slabých rodin v momentální tíživé situaci – tento druh podpory směřuje ke
konsolidaci rodiny, která je v krizové situaci

Koordinátorka:
Mgr. Pavla Pilerová
e-mail: Pavla.Pilerova@seznam.cz
Co říkají data?
Krok za krokem
Celkem
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Počet adresných pomocí

Podpora v Kč
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376 977 Kč

Centrum pro rodinu a sociální péči

Hospodaření CRSP Brno v roce 2010
Výnosy (v tis. Kč)
Příjmy od klientů
Dotace
z toho

MPSV
MPSV Anima PLUS CZ
MV
JMK
Kraj Vysočina
Statutární město Brno
Město Jihlava
Město Žďár nad Sázavou
MČ Brno-Žebětín

Individuální projekt
Renovabis, F-nadace, Nadace umění pro zdraví
Dary
Úroky, ost. fin. výnosy (nájemné, prodej materiálu)
Výnosy celkem

2 456
5 755
2 475
1 651
141
349
230
797
97
5
10
2 740
156
398
247
11 752

Náklady (v tis. Kč)
Materiál celkem
z toho

Služby celkem
z toho

Mzdové náklady
z toho

Ostatní náklady
z toho

Kancelářský materiál, knihy tiskoviny
Vybavení (DDHM a DDNM)
Pohonné hmoty
Klubový a sportovní materiál
Potraviny
Spotřební mat. IP
Nájem
Energie a služby
Opravy a údržba
Cestovné
Telefony, internet, poštovné
Služby tiskárny, kopírování
Vedení účetnictví
Školení a kurzy pro zaměstnance
Přednášky, realizace kurzů
Ostatní služby, reprezentace
Služby IP
Mzdy zaměstnanců a DPČ
Sociální a zdravotní pojištění
Dohody o provedení práce
Náklady partnera projektu
Daně a poplatky
Finanční náklady
Ostatní provozní náklady, členské příspěvky

Náklady celkem
Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč)
Předmětem Výkazu zisku a ztrát nebyly přijaté a vyplacené dary
v těchto úhrnech (v Kč):
Dary přijaté
Dary vyplacené

790
161
182
34
211
48
153
3 719
802
587
91
68
109
170
497
82
132
660
521
6 492
3 722
1 268
1 501
517
380
40
78
19
11 516
236

509 000
376 977

Za veškeré ekonomické služby a pečlivé vedení účetnictví děkujeme firmě Ing. Marie Kozlové. Naší
spolupráce si velmi ceníme.
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Nešlo by to bez lidí
Zaměstnanci CRSP Brno v roce 2010
Vedení organizace
Ing. Mgr. Vít Janků
Marcela Ondrůjová
Petra Škrdlíková
Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
Mgr. Jana Vaňková

− ředitel organizace
− zástupkyně ředitele
− vedoucí sekce sociálních služeb
− vedoucí sekce služeb rodinám
− vedoucí sekce podpory

Programoví pracovníci
Sekce služeb rodinám – koordinátoři
Ing. Marcela Cvachová – programy pro ženy před nástupem do zaměstnání
Dana Chaloupková – programy pro nastávající rodiče, metodiky cvičení pro rodiče s dětmi
Ing. Irena Chaloupková – programy zdravého životního stylu pro celé rodiny
Mgr. Kateřina Vaňková – programy po rodiče
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková – vzdělávací programy pro posilování rodičovských kompetencí
Mgr. Gabriela Vybíralová – Institut efektivního rodičovství
Mgr. Milana Vykydalová – Škola partnerství
Dana Žižkovská – duchovní programy, program KLAS
Sekce sociálních služeb – klíčoví pracovníci
Mgr. Vendula Faktorová – sociálně aktivizačních programy pro seniory, Senior klub, poradenství
Mgr. Markéta Kukaňová – dětský klub Klubíčko, terénní služba v rodině
Bc. Ludmila Marčišová – socioterapeutické programy pro děti
Michaela Nešporová – programy pro seniory, psychomotorické cvičení Tobogán
Marcela Ondrůjová – programy pro neúplné rodiny
Mgr. Zdeňka Rohrerová – vedoucí terénních sociálních služeb pro rodiny
Petra Škrdlíková – programy pro rodiny s neklidnými a hyperaktivními dětmi
Sekce podpory
Bc. Lenka Havrlantová – asistentka ředitele, projektová asistentka
Monika Janečková – recepce, propagace
Ing. Richard Kolář – IT, správce sítě
Hana Lokosová – personální a provozní agenda
Mgr. Iva Minaříková – projektová manažerka
Jan Odvářka – IT, správce sítě, koordinátor počítačových programů
Mgr. Kateřina Szczepaniková – Family Point
Mgr. Jana Vaňková – Family Point
Individuální a týmová supervize
PhDr. Josef Zeman
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Externí spolupracovníci CRSP Brno
Ayson Marie
Bedřichová Jana
Boudný Ivo
Bouša Ondřej
Cvach Jan
Čadková Ivana
Červinková Radka
Čížková Petra
Fialová Jaroslava
Fleischmannová Eva
Haičmanová Jana
Herz Luboš
Hlúšková Zdislava
Hnátek Vratislav
Horká Taťjana
Horská Bohuslava
Horský Josef
Hošťálková Hana
Hudcová Pavla
Chaloupka Pavel
Chaloupková Vendula
Chlébková Iva
Jadrná Pavla
Janků David
Jelínková Julie
Kafka Pavel
Kameníková Miloslava
Karberová Hana
Kašpárková Jindřiška
Kaufová Tereza
Klímová Eva
Kneblová Eva
Konečná Silvie
Konzbul Pavel
Kopečková Lenka

Kosová Iveta
Kosová Martina
Koubek Ladislav
Křiváková Zita
Křížová Eva
Kučerová Iva
Kulhánková Michaela
Lacinová Lenka
Laušmanová Martina
Levíčková Hana
Lokos Michal
Marečková Jana
Masopustová Zuzana
Mašková Eva
Mc Leod Rita
Mikulcová Renata
Mikulková Milena
Mlynářová Pavla
Muthová Věra
Navrátil Evžen
Novák Lukáš
Ondrová Kateřina
Ott Oldřich
Oujezdská Marie
Pacner Jan
Pacner Stanislav
Pašová Radka
Patíková Kristýna
Pilát Milan
Pilerová Pavla
Poncová Vendula
Pospíšil Pavel
Potůčková Stanislava
Randusová Iva
Retková Radka

Rotreklová Eva
Sazeček Martin
Sazečková Lenka
Sedláčková Lucie
Sedláková Kateřina
Sklenářová Martina
Skřičková Dana
Smékal Vladimír
Strašák Luděk
Sychrová Marie
Ševčíková Anna
Šikula Petr
Šipr Květoslav
Širůčková Michaela
Škrdlík Jakub
Šmídová Daniela
Špondrová Stanislava
Šťastníková Hana
Štěpánková Miroslava
Šupa Jiří
Tůmová Jana
Vail Renata
Valášková Alena
Vaněk Dominik
Vaňková Anna
Vařeka Martin
Veselý Josef
Vykydal Miroslav
Wágnerová Valerie
Zemanová Lenka
Žáčková Jana
Žižkovská ml. Dana
Žižkovský Tomáš

V roce 2010 absolvovalo praxi v Centru pro rodinu a sociální péči celkem 67 studentů z
následujících škol
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně-právní, Brno
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických,
informačních a sociálních služeb, Brno
Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Střední odborná škola Morava o.p.s. v Brně
Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s. v Jihlavě
Střední škola informačních technologií a sociální péče Brno
Univerzita J.A.Komenského Praha
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Diecézní charita Brno
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V roce 2010 nás podpořili
Instituce
Evropská unie z programů ESF
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Biskupství brněnské
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Statutární město Brno
Město Jihlava
Město Žďár nad Sázavou
Městská část Brno-Žebětín
Nadace Renovabis
F-nadace
Nadace Umění pro zdraví

Organizace
ArkAdia, s.r.o.
Bötcher ČR, k.s.
Cinétik Studio
Delikomat s.r.o.
Dima Olomouc, s.r.o.
Hortim-International
Kinský Žďár a.s.
Pankrác a. s.
Pegas Nonwovens
MTG stavby s.r.o.
S&T Plus, s.r.o.
Světýlko o.p.s.

Jednotlivci
Gajzler Miroslav, Ing.
Hlaváč Jan, Ing.
Homolka Miloš, Ing.
Horčička Rostislav, Ing.
Kilián Petr, Ing.
Kosinka Jan Petr
Nečesal Karel, Ing.
Oplatková Marta, Ing.
Pavlík Petr, Ing.
Piler Pavel, MUDr.
Sekaninová Svatava, Mgr.
Slavík Michal, Ing.
Strašák Jaromír, Ing.
Strnad Ivo, RNDr.
Svatý Pavel, Ing.
Vorlíčková Michaela, RNDr.

Dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2010 byla v rámci projektu
„Posílení rodiny – motivační programy pro rodiny“ poskytnuta na tyto programy:
• přednášky a tématické semináře pro rodiče
• letní školy rodičovství
• rodičovská setkání
• předávání hodnot v rodině
• sobotní rodičovská setkání
• Škola partnerství
• služby pro nastávající rodiče
• víkendové pobyty rodin s nabídkou vzdělávacích programů pro rodiče s dětmi

Náš dík patří…
•
•
•
•
•
•
•
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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.

Centrum pro rodinu a sociální péči
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