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:

Děti, dospívající, rodiče, ženy, úplné i neúplné rodiny, senioři, odborná
veřejnost

Zaměření činnosti:

Programy a služby pro rodiny a seniory, sociální služby, vzdělávání a
poradenství

CRSP je:







Základní údaje:

vzdělávacím pracovištěm s akreditací MPSV a MŠMT
stážovým pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně, vyšších odborných a
středních škol
školicím střediskem odborné veřejnosti (učitelé, psychologové, sociální a
rodinní pracovníci)
rekvalifikačním střediskem
členem Asociace center pro rodinu
členem koordinační skupiny Komunitního pánování sociálních služeb města
Brna
členem Poradního sboru pro rodinu Rady města Brna a Jihomoravského kraje
Centrum pro rodinu a sociální péči
(zkrácený název: CRSP Brno)
Josefská 516/1, 602 00 Brno
IČ: 44991584, DIČ: CZ44991584,
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. (dříve Volksbank),
č. ú.: 4010046676/6800
tel.: 542 217 464, mobil: 731 402 731
e-mail: info@crsp.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 (do 15. 3. 2012)
Marcela Ondrůjová, ředitelka organizace (od 1. 11. 1012)

Pobočka:

Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina
(zkrácený název: CRSP Vysočina)
Chlumova 3, 586 01 Jihlava
Ředitelka: Ing. Slávka Dokulilová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. (dříve Volksbank),
č. ú.: 4200099453/6800
tel.: 736 529 346
e-mail: centrum@centrumrodin.cz
Internetové stránky: www.centrumrodin.cz
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Rok 2012 očima ředitelky organizace
Pro naši organizaci byl rok 2012 rokem bohatým na nové události, změny a nebyl vůbec poklidný.
Dalo by se říci, že jsme prošli turbulencemi, které se ale díky nasazení, obětavosti a zapojením všech
zaměstnankyň a jednoho zaměstnance podařilo zvládnout.
Do začátku roku jsme vstupovali s velkou finanční ztrátou, která se začátkem roku ještě prohloubila.
Po třech měsících nejistoty jsme ale dostali dobrou zprávu o tom, že nám schválili dva evropské
projekty, jejichž realizace mohla začít v dubnu a květnu. Prvním z nich je projekt Prohlubování
klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora úspěšného vzdělávání dětí
se syndromem ADHD a druhým projektem je Trojlístek – sblížení tří generací, který je českou verzí
rakouské verze Oma-Dienst, která již 30 let funguje velmi dobře v Rakousku.
Máme velkou radost, že se během celého roku úspěšně rozšiřovala síť Klubu aktivních seniorů a díky
německému dobrovolnickému centru pro seniory Kifas jsme měli možnost stáží v Německu a
následně jsme zorganizovali kurzy pro dobrovolníky pro práci se seniory.
Na konci roku je už finanční situace daleko příznivější a nás velmi těší, že jsme nemuseli nikoho
propouštět.
Velmi děkuji všem zaměstnancům i dobrovolným spolupracovníkům, kteří se podílejí svojí prací na
dobrém díle pro rodinu a ve prospěch rodiny a bez jejichž pomoci by se mnohé programy nemohly
uskutečnit.
Rok 2012 byl ale také rokem, kdy jsme slavili 20. výročí založení CRSP a měli jsme možnost
ohlédnout se zpět a zavzpomínat. Součástí oslav 20. výročí založení CRSP byla děkovná mše svatá
sloužená otcem biskupem a poté následovalo přátelské setkání i s našimi bývalými zaměstnanci,
zaměstnankyněmi a dobrovolnými spolupracovníky. A co nás velmi potěšilo – na zářijové
setkání přijely i všechny kolegyně z naší pobočky CRSP Vysočina a my měli poprvé možnost se s
nimi setkat v tak hojném počtu.
Do dalších let bych moc přála našemu CRSP, aby i nadále bylo tím, kvůli čemu bylo před dvaceti lety
otcem biskupem Vojtěchem zřízeno – aby bylo místem, kde se mohou rodiny scházet, sdílet se,
nacházet podporu a vše, co potřebují pro spokojený partnerský a rodinný život. Být tu pro rodiny a
sloužit rodinám.
Marcela Ondrůjová
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Rok 2012 očima koordinátorů a v řeči čísel
Usilujeme o to, aby se Centrum pro rodinu a sociální péči stalo místem, kam budou lidé s důvěrou
přicházet hledat podporu a inspiraci pro spokojený rodinný život.

Mladí lidé, partneři, manželé
Nabízíme programy, které pomáhají při budování dobrých partnerských vztahů,
založených na lásce, úctě a věrnosti. Tyto programy poskytují odborné informace,
osobní svědectví a zážitkové aktivity.

Škola partnerství
Koordinátorka:
Mgr. Milana Vykydalová, milana.vykydalova@centrum.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Realizovat všechny programy „Školy partnerství“ (viz následující tabulka).
Co říkají data?
Škola partnerství

Frekvence

Počet účastníků

6 víkendů

40

Večerní kurzy partnerství
Příprava na manželství – individuální
Doprovázení páru mladých manželů
Večerní kurzy pro jednotlivce

16
74
13
15

12
34
26
10

Individuální setkání s klienty
Celkový počet účastníků Školy
partnerství

76

22
144

Víkendové kurzy partnerství

Co říkají účastníci:
Vážená paní Vykydalová,
děkuji Vám za perfektní kurz partnerství, který jsme mohli s Martinem letos navštěvovat. Byl to
hluboký a spojující zážitek protože:
1. Nikdo mi předtím takové věci neříkal. Nikdo se tím tak citlivě a vážně nezabýval.
2. V pracovním shonu, zaměřeném na viditelné, a často povrchní věci, to bylo příjemné zastavení a
zamyšlení nad tím, co je důležité.
3. Bylo to také trochu bolestné, když člověk porovnával situaci ve vlastní rodině s tím, co jste nám
říkala.
Přeji Vám pěkné léto a hodně radosti z práce, kterou tak dobře děláte a máte ráda.
B. H.
Lektoři:
Mgr. Milana Vykydalová
RNDr. Miroslav Vykydal
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Těhotné ženy, nastávající rodiče
V přípravě na porod nabízíme nastávajícím rodičům různé typy kurzů a seminářů,
které je provedou obdobím těhotenství, připraví je na porod a pomohou jim zvládnout
změny po narození dítěte.
Koordinátorka:
Dana Chaloupková, dana.chaloupkova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Již podruhé se zapojit do kampaně Světový týden respektu k porodu. V přednášce Mgr. Miloslavy
Kameníkové „Za co všechno se u porodu platí“ se účastníci dozvěděli, které služby spojené
s těhotenstvím a porodem mají hrazeny ze zdravotního pojištění a které jsou porodnicemi
nabízeny jako nadstandardní a klienti si je hradí sami.
 Kurzy pro těhotné a nastávající rodiče běží již pravidelně i během letních prázdnin.
 V roce 2012 využilo naše předporodní kurzy 925 klientů.
 Podařilo se nám navázat spolupráci s firmou CORD blood center, která nám sponzorsky vytiskla
letáčky s nabídkou předporodních kurzů.

Co říkají data?
Program
TEMATICKÉ KURZY
Konec těhotenství
Porod
Šestinedělí, péče o novorozence
Kojení, výživa
Víkendový kurz pro nastávající rodiče
Průvodce těhotenstvím
Za co všechno se u porodu platí
PRAKTICKÉ KURZY
Otec u porodu – praktický kurz
Cvičení s přípravou na porod
Cvičení pro těhotné
Porodní břišní tanec
Zacházení s novorozencem, hygiena
Péče o kojence v nemoci, resuscitace
Celkem
Lektorky:
MUDr. Ivana Čadková
MUDr. Hana Levíčková
Mgr. Miloslava Kameníková
Mgr. Zita Křiváková
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Frekvence

Počet účastníků

Z toho mužů

Z toho žen

5
5
5
5
2
1
1

129
145
135
137
53
5
11

53
60
54
53
24
1
3

76
85
81
84
29
4
8

6
5
3
1
10
4

50
54
109
6
77
14
925

25
0
0
0
30
4
307

25
54
109
6
47
10
618

Mgr. Radka Pašová
Bc. Jana Bedřichová
Bc. Petra Lacinová
Vendula Chaloupková, DiS.
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Rodiče
Kurzy a odborné přednášky zaměřené na posílení rodičovských kompetencí.
Dodávají chuť a sílu k plnění jedné z nejtěžších životních rolí – k rodičovství.
Nabízíme ucelené kurzy, určené rodičům dětí různých věkových skupin a otevřená
rodičovská setkání – semináře zaměřené na různá témata.

Kurz efektivního rodičovství
Koordinátorka:
Mgr. Gabriela Vybíralová, gabriela.vybiralova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Realizovat 14 Kurzů efektivního rodičovství.
 Prohloubit spolupráci s IKEA.
 Rozšířit kurzy do vzdálených oblastí, které jsme ještě nenavštívili.
 Realizovat Pobytový kurz pro páry v Hradci Králové.
 Stále se na program KER hlásí rodiče i odborníci ze Slovenska.
Co říkají data?
Program
Kurz efektivního rodičovství
Následné setkání pro rodiče Emoce
Beseda pro rodiče

Frekvence
16
3
4

Počet účastníků
182
28
47

Publikace a média:
 Katolický týdeník 11/2012
 www.efektivnirodicovstvi.cz
Lektoři:
Mgr. Ing. Vít Janků
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Iveta Kosová

Mgr. Eva Kneblová
Bc. Hana Zuntová
Mgr. Jana Vaňková
Mgr. Gabriela Vybíralová

Víkendový pobyt Marka-dcera-babička
Koordinátorka:
Mgr. Kateřina Vaňková, katka.vankova@crsp.cz
Co říkají data?
Program
Matka-dcera-babička
Lektoři:
Tereza Kaufová, DiS.
P. Mgr. Jiří Kaňa
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Frekvence
1

Počet účastníků
12

MUDr. Kateřina Sheardová
Dana Žižkovská
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Rodiny
Nabízíme programy, na kterých mohou rodiče a prarodiče strávit čas společně se
svými dětmi a vnoučaty. V době školního volna se mohou děti zúčastnit akcí
a příměstských táborů se zajímavou programovou nabídkou.

Masáže kojenců, Pohybové hry s kojenci, Pohybové hry s dětmi, Cvičeníčko pro
malé výtvarníky, Hravé soboty
Koordinátorka:
Mgr. Irena Chaloupková, irena.chaloupkova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Do posledního místečka obsadit všechny nabízené kurzy pohybových her s dětmi.
 Zároveň uspokojit i většinu zájemců, na které se nedostalo v pohybových hrách nabídkou našich
dalších alternativních aktivit (např. Cvičeníčko pro malé výtvarníky).
 Dopracovat systém přihlašování do kurzů (především systém rezervací míst pro stávající
klienty) s ohledem na jednoduchou a pružnou komunikaci s klienty.
 Vytvořit systém náhrad důležitý především pro maminky s malými dětmi vzhledem k časté
nemocnosti.
 Vytvořit novou podobu kurzu Masáže kojenců, tzn., nabízíme intenzivní kurz 5 lekcí základů
babymasáže s důrazem na vzdělávací charakter programu.
 Do cyklu Hravé soboty přibylo nové téma „Písnička pro malého človíčka“.
 Hravá sobota s tématem „Jak zabavit dítě“ byla poprvé uskutečněna externě (MC Sluníčko
Šlapanice)
Co říkají data?
Program
Masáže kojenců
Pohybové hry s kojenci 6–12 měsíců
Pohybové hry s kojenci 1–2 roky
Pohybové hry s dětmi 2–3 letými
Pohybové a sportovní hry s dětmi 2,5–5
letými
Cvičeníčko pro malé výtvarníky
Hravé soboty
Celkem

Frekvence
2 kurzy (5 lekcí)
1–3 x týdně
5–6 x týdně
3 x týdně
1 x týdně
1 x týdně
6 x ročně (1 externí)
503 lekcí

Počet účastníků
34 (17 maminek + děti)
113 (56 maminek + děti)
289 (144 rodičů+ děti)
148 (74 rodičů + děti)
36 (18 rodičů + děti)
38 (18 maminek + 19 dětí)
112 (34 žen+20 mužů+58 dětí)
770 účastníků

Publikace a média:
 Radio Proglas, pořad Kafemlýnek, Cvičení a pohyb s maličkými dětmi, 16. 10. 2012, 09:30, autor:
Ivana Horáková
 Radio Proglas, pořad Kafemlýnek, Cvičení a tvoření s dětmi, 29. 05. 2012, 09:30, autor: Adriana
Růžičková
Lektorky:
Mgr. Irena Chaloupková
Mgr. Karolína Janatová
Silvie Konečná
Michaela Nešporová
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Hana Pešatová
JUDr. Lenka Sazečková
Mgr. Dana Skřičková
Jana Sušánková

Mgr. Jana Vaňková
Mgr. Kateřina Vaňková
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Akce CRSP pro rodiny ve spolupráci s IKEA, příměstské tábory, víkendové
programy
Koordinátorky:
Monika Janečková, info@crsp.cz
Marcela Ondrůjová, marcela.ondrujova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Obnovit spolupráci s IKEA akcí s názvem Parkoviště bude hřiště uspořádanou k Mezinárodnímu
dni dětí. Na základě oboustranné spokojenosti s touto akcí zahájit trvalou spolupráci v podobě
pravidelných akcí CRSP v rámci programu IKEA Losíkovy dílničky.
 Realizovat dva běhy letních příměstských táborů s výtvarným zaměřením.
 Sobotního setkání pro rozvedené se zúčastnila asi 1/3 mužů, což nebývá na těchto akcích
obvyklé.
Co říkají data?
Program
Parkoviště bude hřiště (MDD v IKEA)
Losíkovy dílničky v IKEA (Půjdem spolu do betléma)
Příměstský tábor
Sobotní výlety pro neúplné a doplněné rodiny s dětmi
Víkendová setkání pro neúplné a doplněné rodiny s dětmi
Lektorky:
Mgr. Irena Chaloupková
Monika Janečková
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Mgr. Gabriela Vybíralová
MUDr. Jana Hájková

Frekvence
1
1
2
5
2

Počet účastníků
cca 100
cca 50
23 dětí
18 dospělých, 23 dětí
28 dospělých, 24 dětí

Marcela Ondrůjová
JUDr. Lenka Sazečková
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Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby pro rodiny neúplné a doplněné, pro
rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi a pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra.

Neúplné a doplněné rodiny
Služba je poskytována rodinám, v nichž je vývoj dítěte ohrožen v důsledku
nepřítomnosti jednoho z rodičů.
Neúplnými rodinami rozumíme rodiny, v nichž výchova dítěte/dětí probíhá bez
přítomnosti jednoho z jeho/jejich rodičů (ať již v důsledku rozvodu či rozchodu rodičů,
úmrtí jednoho z rodičů či jiné situace).
Doplněnými rodinami rozumíme rodiny, v nichž byl jeden z biologických rodičů dítěte/dětí nahrazen
náhradním rodičem.

Rodičovská skupina pro rodiče z neúplných a doplněných rodin
Koordinátorka a vedoucí skupiny:
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., zuzana.masopustova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Uspořádat jeden cyklus rodičovské skupiny pro šest účastníků v období září – prosinec 2012.
 Podpořit účastníky-rodiče z neúplných a doplněných rodin – v oblasti výchovy dětí,
prostřednictvím technik svépomoci, edukativních a terapeutických prvků směrem k prevenci
sociálně patologických jevů u dětí z těchto rodin.
Co říkají data?
Program
Rodičovská skupina pro rodiče
z neúplných a doplněných rodin

Frekvence v roce
2012
7

Počet účastníků
6

Celkem
intervencí
37

Klubíčko
Koordinátorka:
Bc. et Mgr. Iva Chlebková, iva.chlebkova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Zefektivnit práci v Klubíčku díky individuálnímu naplňování cílů jednotlivých dětí zapojených
do tohoto programu.
Co říkají data?
Program
Klubíčko
Vedoucí skupiny:
Bc. et Mgr. Iva Chlebková
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Frekvence v roce
2012
28

Počet dětí
21

Celkem
intervencí
45

Koterapeuti ve skupině:
Mgr. Hana Hošťálková
Bc. Blanka Krotká
Tereza Poláková
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Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.

Klub sólo rodičů
Koordinátorky skupiny:
Marcela Ondrůjová, marcela.ondrujova@crsp.cz
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., zuzana.masopustova@crsp.cz
Vzhledem ke změně vymezení cílové skupiny bylo konání Klubu sólo rodičů k srpnu 2012 ukončeno.
Účastníkům, kteří měli o pokračování Klubu sólo rodičů zájem, byla nabídnuta možnost domluvy na
zapůjčení prostor CRSP pro konání této aktivity formou svépomoci bez účasti pracovníků CRSP a bez
finanční podpory SASR. Nabídka využita nebyla. Konání Klubu sólo rodičů bylo tedy ukončeno bez
náhrady.
V roce 2012 se nám podařilo…



Zorganizovat celkem 12 setkání s odborníky z oblasti psychologie a sociální pedagogiky.
Uspořádat setkání zaměřená na témata užitečná pro sólo rodiče, např. Život po rozvodu jako
výzva, priority a potřeby dětí v neúplné rodině, výchovné styly v rodině a mnohá další.

Co říkají data? (údaje v tabulce odpovídají období leden-srpen 2012)
Program
Klub sólo rodičů
Vedoucí skupiny:
Mgr. Milan Pilát
Mgr. Hana Karberová
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Frekvence v roce
2012
12

Počet účastníků
24

Celkem
intervencí
76

PhDr. Martina Kosová
Mgr. Milena Mikulková
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Otevřená tematická skupina pro rodiče z neúplných a doplněných rodin
Koordinátorka skupiny:
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., zuzana.masopustova@crsp.cz
V srpnu 2012 došlo ke změně vymezení cílové skupiny v rámci SASR. Cílová skupina „sólo rodiče“
byla zrušena. Do služeb SASR byla nově zařazena cílová skupina „neúplné a doplněné rodiny“.
Od září 2012 probíhá Otevřená tematická skupina pro rodiče z neúplných a doplněných rodin. Cílem
aktivity je prevence sociálně patologických jevů u dětí z neúplných a doplněných rodin prostřednictvím
posílení rodičovských kompetencí prostřednictvím odborné podpory rodičů v aktivní práci na cílech
vymezených v jejich individuálních plánech.
V roce 2012 se nám podařilo…



10

Uspořádat celkem 8 setkání s odborníky z oblasti psychologie, sociální práce a sociální
pedagogiky.
Uspořádat setkání zaměřená na témata užitečná pro rodiče z neúplných a doplněných rodin, např.
Základy úspěšné komunikace, systém sociální podpory, uspořádání po rozchodu/rozvodu a
mnoho dalších.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.

Co říkají data? (údaje v tabulce odpovídají období září-prosinec 2012)
Program
Otevřená tematická skupina pro rodiče
z neúplných a doplněných rodin
Vedoucí skupiny:
Mgr. Šárka Oplatková
Mgr. Milena Mikulková

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Frekvence
v roce 2012
8

Počet účastníků
6

Celkem
intervencí
21

Mgr. Ondřej Mikauš
Mgr. David Oplatek
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Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.

Rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi
Skupinové aktivity pro děti a jejich rodiče jsou zaměřeny na trénink sociálních a
emočních dovedností a na pozitivní ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. Ve
skupinové práci jsou využívány terapeutické prvky (muzikoterapie, arteterapie,
dramaterapie, psychomotorika).

Rodičovská skupina pro rodiče dětí s hyperaktivním chováním
Koordinátorky:
Petra Škrdlíková, petra.skrdlikova@crsp.cz
Bc. et Mgr. Iva Chlebková, iva.chlebkova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Pokračovat v setkáních rodičů hyperaktivních a neklidných dětí.
 Uspořádat dva běhy skupiny pro celkem 10 účastníků.
Co říkají data?
Program

Frekvence

Rodičovská skupina rodičů hyperaktivních a
neklidných dětí
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Počet
účastníků
10

Počet
intervencí
51

Vedoucí skupiny:
Petra Škrdlíková
Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Terénní podpora rodiny
Koordinátorka:
Mgr. Zdeňka Rohrerová, zdenka.rohrerova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Plynule navázat na předchozí Individuální projekt.
 Poskytnout pravidelnou terénní podporu rodiny celkem 15 ti rodinám, což je o jednu více než
v předchozím roce.
Co říkají data?
Program
Terénní podpora rodiny
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Počet rodin/dětí
15/17

Počet intervencí
441

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.

Cvičení Tobogán
Koordinátorka:
Bc. et Mgr. Iva Chlebková
iva.chlebkova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 O dvě třetiny navýšit počet jednotlivých cvičení.
 Téměř zdvojnásobit počet provedených intervencí, což si vykládáme jako důsledek rozšíření
spektra nabízených aktivit ve cvičení.
Co říkají data?
Program
Cvičení Tobogán

Frekvence v roce
2012
37

Vedoucí skupiny:
Bc. et Mgr. Iva Chlebková

Počet dětí
13

Celkem
intervencí
106

Koterapeut ve skupině:
Bc. Blanka Krotká

TREaK – Trénink sociálních a emočních dovedností
Koordinátorka:
Bc. Ludmila Marčišová, lida.marcisova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Zvýšit počet provedených intervencí oproti loňskému roku.
 Zvýšit zájem o tento program ze strany klientů, který si vykládáme jako důsledek efektivnějšího a
atraktivnějšího motivačního systému pro práci dětí ve skupině, který jsme v tomto roce zavedli.
Co říkají data?
Program
TREaK
Vedoucí skupiny:
Bc. Ludmila Marčišová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Frekvence v roce
2012
28

Počet dětí
19

Celkem
intervencí
148

Koterapeuti ve skupině:
Markéta Dobiášová
Markéta Herzová
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Ženy
Programy pro seberealizaci a vzdělávání žen každého věku – cvičení a podpora
zdravého životního stylu, vzdělávací programy a kurzy.
Koordinátorka:
Mgr. Irena Chaloupková, Irena.chaloupkova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Rozšířit klientskou základnu kurzu Orientální břišní tance o nové zájemkyně
 Získat nové lektorky pro kurz Cvičení po porodu a s malými dětmi
Co říkají data?
Program
Kompenzační cvičení – bodyform
Cvičení po porodu a s malými dětmi
Orientální břišní tance
Orientální večírek
Prázdninové orientální břišní tance
Celkem
Lektorky:
Petra Čížková, DiS.
Vendula Chaloupková, DiS.
Bc.Tereza Kaufová, DiS
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Frekvence
7 lekcí
2 x 10 lekcí
3 – 4 x týdně
2 x ročně
4 lekce
169 lekcí

Počet účastníků
8 žen
20 žen
69 žen
83 účastníků
19 žen
199 účastníků

Iva Kučerová
Mgr. Jana Vaňková

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Seniorky, senioři
V rámci programů pro seniory nabízíme volnočasové vzdělávací programy
a sociální služby (Senior klub, Poradna pro seniory).

Jazykové kurzy, Trénink paměti, Zdravotní cvičení
Koordinátorka:
Mgr. Irena Chaloupková
irena.chaloupkova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Jazykové kurzy nabízet ve více úrovních, a to mírně pokročilí a věční začátečníci, mírně pokročilí
a pokročilí. Připravujeme intenzívní kurz angličtiny pro začátečníky.
 Vytvořit a realizovat prázdninové bloky zdravotního cvičení a tréninku paměti, tzn. navázat na
sebe termíny obou kurzů tak, jak je tomu u těchto kurzů mimo prázdniny.
Co říkají data?
Program
Jazykové kurzy – němčina
Jazykové kurzy – angličtina
Trénink paměti
Trénink paměti – prázdniny 2012
Zdravotní cvičení
Prázdninové cvičení
Celkem

Frekvence
2 x týdně
3–4 x týdně
1 x týdně
6 lekcí
3 x týdně
8 lekcí
352 lekcí

Lektorky:
Michaela Nešporová
Iva Kučerová
Bc. Martina Jílková

Počet účastníků
33
65
22 (16 žen a 6 mužů)
7
86
15
228

Iva Langerová
Mgr. Marie Smolková

Počítačové kurzy a kurzy digitální fotografie
Koordinátorka:
Mgr. Kateřina Vaňková, katka.vankova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Otevřít nový kurz s názvem Počítačový kurz od A do Z, který nabízí základy práce s počítačem
pro ty, kdo se s ním seznamují poprvé.
 Opět úspěšně spolupracovat s pražským vzdělávacím a kulturním centrem Elpida.
Co říkají data?
Program
Základní kurz
Pokračovací kurz
Kurz digitální fotografie
Počítačový kurz od a do Z
Lektoři:
Pavla Hudcová
Ing. Jana Jarušková

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Frekvence
6 kurzů
3 kurzy
2 kurzy
2 kurzy

Počet účastníků
51
30
11
24

Jan Odvářka
Ing. Oldřich Ott
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Akademie třetího věku
Koordinátorka:
Mgr. Kateřina Vaňková
katka.vankova@crsp.cz
Co říkají data?
Program
Akademie univerzity 3. věku
Lektoři:
Doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
PhDr. Radomír Malý
PhDr. František Schildberger

Frekvence
2

Počet účastníků
171

ThLic. Václav Slouk
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

KLAS – Klub aktivních seniorů
Koordinátorky:
Dana Žižkovská, dana.zizkovska@crsp.cz
Mgr. Karolína Kolářová, karolina.kolarova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Úspěšně rozvíjet činnost absolventů kurzu z let 2009– 2011 v Klubech aktivních seniorů (KLAS).
 Uspořádat setkání členů SNOP (Spolupráce na oblastní pobočce) Jihomoravského kraje.
 Uspořádat letní a zimní setkání KLASů.
 Spolupracovat se vznikajícími Senior Pointy – program KLAS se stal součástí Senior Pointů jako
stálá nabídka pro seniory.
Co říkají data?
Program
KLAS
setkání

Frekvence
1x týdně
3x ročně

Počet účastníků
66
105

Publikace a média:
 Český rozhlas Brno: Rozmarýna
 Český rozhlas Brno: Apetýt
 časopis Senior Novinky
 časopis Strom
Lektorky:
Dana Žižkovská
Michaela Nešporová

Mgr. Kateřina Vaňková
Mgr. Vendula Faktorová

Kabinet seniorů
Koordinátorka:
Mgr. Kateřina Vaňková, katka.vankova@crsp.cz
Co říkají data?
Program
Kabinet seniorů

Frekvence
2

Počet účastníků
20

Lektor: RNDr. RTDr. Ing. Miroslav Krejčíř
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Sociálně aktivizační služby pro seniory
Vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro seniory
Sociální pracovnice – Poradna pro seniory, Senior Klub
Mgr. Vendula Faktorová, vendula.faktorova@crsp.cz
Pracovnice v sociálních službách – Senior Klub
Michaela Nešporová, misa.nesporova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Činnosti poskytované v rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory se ani v průběhu roku
2012 ideově nezměnily, naopak došlo k posílení a prohloubení činnosti Senior Klubu, který se těšil
samotnými uživateli veliké oblibě. Jednotlivé činnosti Senior Klubu se tak staly přirozeným
pojítkem mezi seniory, pro které je navazování sociálních kontaktů a osobních vztahů velmi
důležité a ne vždy snadné. Smyslem zůstalo poskytnout prostor pro udržování a rozvíjení
stávajících osobních a sociálních dovedností uživatelů, aktivizace a podpora sociálního
začleňování a podpora setrvávání seniorů v přirozeném prostředí.


Během letních měsíců července a srpna se uskutečnil již třetí běh „Prázdninových týdnů pro
seniory“, který se stal již stálou programovou nabídkou pro seniory o prázdninách. Tyto týdny byly
určeny pro širokou seniorskou veřejnost, jakožto možná „ochutnávka“ toho, co CRSP pro seniory
nabízí. Hlavním cílem bylo poskytnutí možnosti aktivně a efektivně využít volný čas pro ty seniory,
kteří během léta nemají jinou možnost aktivit či plány.



Sociálně aktivizační služby se opět zapojily do dalšího běhu Komunitního plánování sociálních
služeb města Brna pro období 2013–2015 s prioritou, která se zaměřuje na podporu setrvávání
seniorů v přirozeném prostředí.

Co říkají data?
Senior Klub
Forma
ambulantní (prostory CRSP)

Frekvence
úterky 8.45 – 12.30
čtvrtky 8.45 – 11.45

Počet klientů
ženy: 26, muži: 0
celkem: 26

Frekvence
dle individuální domluvy
s klientem

Počet klientů
ženy: 25, muži: 4
celkem/z toho anonymní klienti:
29/6

Poradna pro seniory
Forma
ambulantní (prostory CRSP)
terénní (u klienta v jeho domácím
prostředí)

Prázdninové týdny pro seniory, podpořené osoby
Forma
ambulantní (prostory CRSP)

Frekvence
dle individuální domluvy
s klientem

Počet klientů
ženy: 17, muži: 2
celkem:19

Celkový souhrn:
ženy: 68
muži: 6
celkem/z toho anonymní klienti: 74/6

Čeho se člověk dožije
Po letech plných shonu:
V práci mu řeknou adié,
Děti odejdou z domu.

intervence: 754
kontakty: 373
celkový počet jednání: 1127

Když ho i partner opouští,
Život zdá se být jak zlý sen,
Žízní jak poutník na poušti
Samota křičí ze čtyř stěn.

Co tě potom potěší,
Co pohladí na duši?
Otevři svůj pustý dům,
Podej ruku přátelům.

Otištěno s laskavým svolením autorky Soni Lankové.
Sociálně aktivizační služby pro seniory byly realizovány za finanční podpory Ministerstva práce a
sociálních věcí, Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna a Nadace Umění pro zdraví.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
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Lektorky, lektoři
Odborné lektorské kurzy nabízíme již více než 12 let. Programy jsou určeny
pedagogickým pracovníkům, sociálním pracovníkům, animátorům a koordinátorům
služeb pro rodiny.

Metodiky cvičení rodičů s dětmi, Metodiky pohybových her s kojenci a batolaty,
Inspirace hravou tělesnou výchovou
Koordinátorka:
Dana Chaloupková
dana.chaloupkova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Zrealizovat celkem 14 odborných cvičitelských kurzů, z toho 6 realizovaných externě mimo Brno.
 Celková účast na odborných kurzech je 242 osob.
 Výpovědi účastníků v anketě svědčí o jejich spokojenosti s lektorkami a náplní kurzů.
Co říkají data?
Program
Metodika cvičení rodičů s dětmi
Metodika cvičení rodičů s dětmi externě
Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
Metodika pohybových her s kojenci a batolaty externě
Inspirace hravou tělesnou výchovou I.
Inspirace hravou tělesnou výchovou I. externě
Inspirace hravou tělesnou výchovou II.
Inspirace hravou tělesnou výchovou II. externě
Inspirace hravou tělesnou výchovou III.
Celkem
Lektorky:
Mgr. Julie Jelínková
Mgr. Zita Křiváková

Michaela Nešporová
JUDr. Lenka Sazečková

Frekvence
2
2
3
2
1
1
1
1
1
14

Počet účastníků
45
32
72
28
16
7
15
11
16
242

Mgr. Dana Skřičková

Lektorský Kurz efektivních rodičů
Koordinátorka:
Mgr. Gabriela Vybíralová
gabriela.vybiralova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Vyškolit novou skupinu lektorů.
 Spolupracovat a dále vzdělávat vyškolené lektory.
 Uzavřít Licenční smlouvu s pobočkami v Praze a Olomouci.
Co říkají data?
Program
Lektorský KER
Seminář pro lektory KER

Frekvence
1
6

Počet účastníků
11
63

Publikace a média:
 www.efektivnirodicovstvi.cz
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Vzdělávání dobrovolníků pro práci se seniory
Koordinátorky:
Dana Žižkovská, dana.zizkovska@crsp.cz
Mgr. Karolína Kolářová, karolina.kolarova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Uspořádat 3 základní kurzy pro animátory klubů aktivních seniorů A KLAS z farností, obcí,
pečovatelských domů, Center pro rodinu, Zdravých měst a Senior Pointů (Brno, Zlín).
 Uspořádat 3 pokračovací semináře pro absolventy A KLASů.
 Uspořádat seminář Tance v sedě pro animátory KLASů.
Co říkají data?
Program
A KLAS
semináře
setkání

Frekvence
3x ročně
4x ročně
3x ročně

Lektorky:
Dana Žižkovská
Michaela Nešporová

Počet účastníků
29
58
105

Mgr. Kateřina Vaňková
Mgr. Vendula Faktorová

Veřejnost
Programová nabídka akcí pro nejširší veřejnost bez omezení věku a příslušnosti
k cílové skupině.

Škola rodinných financí
Koordinátorka a lektorka:
Ing. Marcela Cvachová, marcela.cvachova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Získat grant v rámci projektu Abeceda rodinných financí a stát se partnerem projektu.
 Díky projektu zdarma realizovat 3 běhy vzdělávacího programu zaměřeného preventivně na
zvyšování finanční gramotnosti nejširší veřejnosti (rozsah 12 hodin, témata Rodinný rozpočet,
Finance v pracovně právních vztazích, Zodpovědné zadlužování, Podepsat můžeš-přečíst musíš).
Co říkají data?
Program
Škola rodinných financí

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Frekvence
3x

Počet účastníků
(alespoň 1 seminář)
48

Počet absolventů
(všechny semináře)
37
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CRSP se v roce 2012 svými akcemi pro veřejnost zapojilo do řady programů
a kampaní:












Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012
Světový týden respektu k porodu
Brněnské dny pro zdraví
Evropský týden mobility
Národní týden trénování paměti
Národní týden manželství
Týden pro rodinu
Týden sociálních služeb
Den otevřených dveří
Konference Rodina spojuje generace
9. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

Duchovní programy
Duchovní programy nabízené CRSP jsou zaměřeny na podporu a rozvoj etických a
křesťanských hodnot v každém období rodiny a na vztah člověka, jednotlivce, k Bohu.
Koordinátorky:
Dana Žižkovská, dana.zizkovska@crsp.cz
Dana Chaloupková, dana.chaloupkova@crsp.cz
Marcela Ondrůjová, marcela.ondrujova@crsp.cz
Co říkají data?
Program
Postní duchovní obnova pro manžele
Adventní duchovní obnova pro manžele
Duchovní obnova pro rozvedené
Rozvod a život v církvi – setkání s přednáškami
Celkem účastníků
Lektoři:
P. Mgr. Jan Pacner
P. Mgr. Pavel Kafka
S. M. Mgr. Mgr. Dominika Hana Kubíková, OP
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Frekvence
1
1
1
1

Počet účastníků
28
38
6
21
93

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
Mgr. Milena Mikulková
R. D. ThLic. Mgr. Petr Šikula
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Projekty CRSP
Family Point – místo pro rodinu
Family Point je místo pro rodinu, které umožňuje péči
o malé děti a zprostředkovává informace na podporu
rodinného života.
Koordinátorka:
Mgr. Kateřina Szczepaniková,katerina.szczepanik@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo…
 Rozšířit síť brněnských Family Pointů o tři nové (DDM Kominíček, Úřad městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora, KJM pobočka Brno-Líšeň), otevřít čtyři nové Family Pointy
v Jihomoravském kraji (RC Motýlek ve Velkých Opatovicích, Obecní knihovna Ratíškovice,
Obecní úřad Otnice, Městský úřad Znojmo) a dva Family Pointy mimo JMK (Středisko komplexní
péče o rodinu, školu a duševní zdraví LUISA v Uherském Brodě, RC Krumlík v Českém
Krumlově).
 Vydat nový leták s aktualizovaným seznamem Family Pointů v Brně a jejich provozní dobou.
 Zahájit pravidelný provoz kariérové poradny. Tuto službu využívají zejména ženy vracející se po
rodičovské dovolené na trh práce. Poradenství je vedeno individuálně formou rozhovoru. Každý
klient navštíví poradnu průměrně 2–3×. Na první návštěvě dojde ke stanovení cíle a úkolů pro
klienta (přinést životopis, motivační dopis, event. vyplnit psychologické testy). Psychologické testy
pomohou klientovi zorientovat se ve svých přednostech a nedostatcích a ujasnit si, pro jaká
povolání se zvláště hodí. Mezi nejčastěji využívané služby patří pomoc se sepsáním životopisu a
motivačního dopisu.
 Napsat metodiku a připravit grafický manuál služby Family Point.
 Zahájit spolupráci s Krajem Vysočina na založení tří kontaktních Family Pointů v rámci projektu
Žijeme a pracujeme na Vysočině.
 Rozšířit webové stránky Family Pointu pro Jihomoravský kraj o nabídku akcí pro rodiny na území
Dolního Rakouska.
 Věnovat se rodičům-cizincům žijícím v Brně (služba Family Point For You), spolupracovat
s místními organizacemi, které se cizincům věnují, připravovat na web informace pro rodičecizince v angličtině.
 Prodat 6 panenek v rámci projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě (UNICEF).
 Zprovoznit Knihovničku Family Pointu.
 Zapojit se do kampaní Brněnské dny pro zdraví, Světový týden respektu k porodu a Národní týden
trénování paměti.

Co říkají data?
návštěvnost Family Pointu
na Josefské ulici (v CRSP)
zprostředkování poradenství
kariérové poradenství
internet pro veřejnost
Akce Family Pointu (přednášky,
besedy, prezentace organizací
poskytujících služby pro rodiny)
návštěvnost webu www.familypoint.cz
návštěvnost webu jmk.familypoint.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

péče o dítě, hra, odpočinek
osobně, mailem, telefonicky
každé úterý dopoledne
po předchozím objednání
denně 5–8 osob
ve středu 1×14 dní, 10.00–12.00
hod.

denně přibližně 80
rodičů, prarodičů a dětí
30 osob měsíčně
39 schůzek ročně
140 osob měsíčně
193 rodičů a prarodičů
s dětmi za rok 2012

2 960 návštěv měsíčně
540 návštěv měsíčně
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Publikace a média:
 Spoluúčast na jarním pikniku a setkání tvůrčích Brňanů Nuda v Brně (pořádal Husa klub Divadla
Husa na provázku).
 Zapojení se do zářijové přehlídky brněnských volnočasových organizací Kdo si hraje, nezlobí.
 Vystoupení ve vysílání Českého rozhlasu Brno 15. 10. 2012 v pořadu Apetýt (Co nabízí Family
Point pro seniory).
Ukázka z Návštěvní knihy Family Pointu na Josefské ulici:
19. 1. 2012 Děkuji moc za azyl, potřebovala jsem k lékaři, který nemá výtah a bylo absolutně
nemožné se tam s kočárkem dostat, pracovnice centra mi tu ochotně pohlídaly na 30 min kočárek.
Děkuji!! Využíváme vždy při cestě do Brna. Marie z Nevojic
16. 2. 2012 Moc děkujeme za azyl, když já jsem měla malé děti, bylo zhola nemožné jet s nimi na
cesty, protože nebylo kde je přebalit ani nakojit. Velmi potřebné ☺
25. 4. 2012 Děkujeme za příjemné prostředí a provoz!
7. 6. 2012 Děkujeme za toto místo, díky tomu se nemusíme bát cesty do města, protože tu můžou děti
v klidu nabrat sil a ti nejmenší si mohou pohrát, i když venku počasí nepřeje – díky moc!
20. 6. 2012 Je moc příjemné, že existují taková místa pro maminky a jejich dítka na oddych a nabrání
nových sil. Moc děkujeme, maminka Kamila a dcerka Alice
7. 8. 2012 Ďakujem za toto miesto, vytrhlo ma v nudzi. Hana a František
Projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje.

Podpora a další doprovázení dětí z neúplných rodin, dětí
se syndromem ADHD a jejich rodičů
Koordinátorka:
Mgr. Zdeňka Rohrerová
zdenka.rohrerova@crsp.cz
V roce 2012 se nám podařilo
 Navázat na programy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s názvem Cestou necestou
při zajištění co nejvhodnějších podmínek pro vývoj dětí, kterým bylo díky dotaci od MPSV možné
poskytnout další aktivity a formy podpory.
 Zahájit aktivní spolupráci s pracovnicemi OSPOD Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Co říkají data?
Počet klientů/ rodin
22/11

Počet intervencí v terénu
89

Počet ambulantních
konzultací
(poradenství)
11

Terénní pracovníci:
Regina Holíková, Marcela Ondrůjová, Tereza Poláková, Mgr. Iva Randusová, Mgr. Zdeňka Rohrerová
Konzultační a poradenská činnost:
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
Supervizor:
Mgr. Vendula Faktorová
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.
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Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

Trojlístek – sblížení tří generací

Koordinátorky:
Mgr. Gabriela Vybíralová
gabriela.vybiralova@crsp.cz
Mgr. Kateřina Vaňková
katka.vankova@crsp.cz

V roce 2012 se nám podařilo…
 Dne 14. 5. 2012 realizovat tiskovou konferenci s médii k zahájení evropského projektu Trojlístek.
 Dne 14. 6. 2012 uspořádat konferenci s názvem Rodina spojuje generace ve spolupráci
s Magistrátem města Brna, rovněž k zahájení evropského projektu Trojlístek, které se zúčastnilo
90 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti
 Zajistit prezentaci Oma-Dienst na konferenci 14. 6. 2012.
 Vytvořit smlouvy pro účastníky projektu Trojlístek.
 Vytvořit letáčky pro propagaci Trojlístku.
 Pro potřeby babiček zapojených do projektu Trojlístek vyjednat speciální pojištění u Hasičské
vzájemné pojišťovny, a. s.
 Uskutečnit 3 služební cesty do mateřské organizace Oma-Dienst ve Vídni.
 Vytvořit webové stránky projektu Trojlístek www.trojlistek.com.
 Vytvořit 48 funkčních partnerství, kde náhradní babičky pravidelně přicházejí do rodin a tráví čas
s dětmi, čímž jsou prospěšné rodině a samy nacházejí efektivní naplnění svého volného času,
využití svých životních zkušeností a možnost zapojení se do rodiny a sdílení se.

Co říkají data?
Program
Trojlístek – pohovory se zájemci
Trojlístek – školení babiček
Trojlístek – workshopy pro rodiče
Trojlístek – společné akce rodin a
babiček

Frekvence
163
2
2
1

Počet účastníků
149
12
7
69

Publikace a média:

Rodiny s dětmi mohou získat náhradní babičku na hlídání – Novinky.cz, 14. 5. 2012

Rodiny s dětmi mohou získat náhradní babičku… – diskuse na www.rodina.cz, 14. 5. 2012

Rodiny si v Brně mohou adoptovat babičku – www.radiopetrov.com, 14. 5. 2012

Náhradní babičky na hlídání – projekt Trojlístek – www.seniorum.cz, 14. 5. 2012

Adoptivní babička vyzvedne děti ze školy a přečte jim i pohádku – iDNES.cz, 15. 5. 2012

Náhradní babičky pohlídají děti. Uklízet ale nebudou – www.ceskatelevize.cz, 15. 5. 2012

Hledá se náhradní babička na hlídání náhradních vnoučat – www.i60.cz, 15. 5. 2012

Děti mohou dostat náhradní babičku. Zájem o ně je veliký – www.brnensky.denik.cz, 16. 5. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

23

Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.








Brno Centre for childcare launches "rent-a-granny" scheme – www.radio.cz, 17. 5. 2012
Brněnská televize – Vlna z Brna č. 606 – www.b-tv.cz, 31. 5. 2012
Bulletin Ženy 50+
http://www.vasedeti.cz/rodina-a-vztahy/spolecnost/hledame-nahradni-babicku-s-crsp/
Události v regionech, 25. 11. 2012 (Adoptivní babičky – 13:12 min.)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2782539, Český rozhlas Brno – Apetýt

Lektoři:
Ing. Jana Jarušková
Mgr. Pavel Vaněk
Mgr. Jana Vaňková
Mgr. Kateřina Vaňková

Úryvek z emailu jedné spokojené babičky:
„Hlásím se vám se zpětnou vazbou na výběr rodiny, ve které jsem se stala náhradní babičkou. Váš
odhad byl naprosto přesný a z mé strany to byla láska na první pohled nejen k Ondráškovi, ale i k jeho
mamince. Děkuji Vám a přeji mnoho dalších spokojených babiček a dětí.“
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Projekt je financován z ESF prostřednictvím OPVK a ze státního rozpočtu České republiky.

Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako
podpora úspěšného vzdělávání dětí se syndromem ADHD
Projektová manažerka:
Ing. Jana Loukotová
Věcná manažerka – koordinátorka,
koordinátorka asistentů:
Mgr. et Bc. Petra Halířová
petra.halirova @crsp.cz
Metodička, lektorka:
Mgr. Zuzana Masopustová, PhD.

Doba realizace projektu: 23. duben 2012 – 28. únor 2015
Hlavní aktivity projektu:
 Proškolení pracovníků pedagogicko-psychologických poraden v Jihomoravském kraji.
 Proškolení pedagogů a dalších pracovníků (např. pracovníků z nestátních neziskových organizací
a středisek volného času).
 Proškolení asistentů dětí s ADHD.
 Zajištění asistence ve škole pro 15 dětí s ADHD (15 dětí za 2 roky).
Cíle projektu:
 Zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím
prohlubování klíčových kompetencí pedagogických a dalších pracovníků, rozšířením nabídky
asistenčních služeb v Jihomoravském kraji.
 Vytvoření vhodnějších podmínek pro vzdělávání a vývoj dětí se syndromem ADHD.
 Posílení kompetencí odborníků a rozšíření povědomí o potřebách, možnostech podpory,
reedukace, vzdělávání a výchovy dětí s ADHD u širší odborné veřejnosti, poskytnutí podpory
konkrétním rodinám s neklidným dítětem.
Partnerské organizace:
 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, p. o., 625 00 Brno
 Mateřská škola Brno, Veslařská 256, p. o., 637 00 Brno
 Základní škola Brno, Jana Babáka 1, 616 00 Brno
 Základní škola a Mateřská škola, Křídlovická 30b, 603 00 Brno
 Základní škola Masarova, Masarova 11, 628 00 Brno
 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice, Tišnovská 362, 679 23
Lomnice
V roce 2012 se nám podařilo:
 Zahájit realizaci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů
jako podpora úspěšného vzdělávání dětí se syndromem ADHD.
 Metodicky připravit vzdělávací kurz pro asistenty dětí s ADHD.
 Realizovat výběrové řízení na pozice asistentů dětí s ADHD.
 Zahájit podporu dětí s ADHD prostřednictvím asistence v mateřských a základních školách.
 Zahájit spolupráci s rodiči podpořených dětí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
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Projekt je financován z ESF prostřednictvím OPVK a ze státního rozpočtu České republiky.

Publikační činnost:
 Byly připraveny a testovány webové stránky projektu www.neklidne-deti.cz.
 Informace a inzerce na stránkách www.crsp.cz.
Asistenti pro děti s ADHD:
Bc.Michal Dess
Alena Chylíková
Mgr. Kateřina Jírů
Veronika Kolářská
Jolana Kořínková Nussbaumová

Mgr. Olga Malá
Mgr. Lenka Mrákotová
Mgr. Eva Ryšavá
Lucie Sobotková
Bc. Eliška Svobodová

Lektoři vzdělávání:
Mgr. Martina Hájková
Mgr. Ondřej Mikauš
Mgr. Šárka Oplatková
Mgr. et Bc. Iva Chlebková

Michaela Nešporová
Bc. Blanka Krotká
Mgr. Pavel Řezáč
Ing. Marcela Cvachová
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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 nadačního fondu, odpovědných institucí a dárců. Tak je zabezpečen
dlouhodobý efekt pomoci.
Cíle projektu:
 Podpora talentovaných dětí ze 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
Co říkají data?
Krok za krokem 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Počet adresných pomocí
37

Podpora v Kč
366 000
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CRSP Vysočina

Základem činnosti CRSP Vysočina jsou programy pro rodiče s dětmi.
Činnost je realizována v rámci prorodinných aktivit (stálé programy a
jednorázové aktivity) a v rámci poskytování sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi.
Pravidelné programy Centra pro rodinu a sociální péči Vysočina jsou zaměřeny na ženy po porodu,
rodiče na rodičovské dovolené i zaměstnané rodiče, děti, které nenavštěvují předškolní zařízení,
předškolní děti, školní mládež a seniory.
V nabídce roku 2012 byly vzdělávací klubové programy pro rodiče s dětmi, volnočasové aktivity pro
děti a mládež, odborné přednášky a kurzy pro rodiče, během vzdělávacích programů krátkodobé
hlídání dětí, výtvarné kurzy, jazykové kurzy (anglický jazyk), programy pro seniory – cvičení paměti.
Jde o soubor aktivit zaměřený na podporu prevence sociálního vyloučení, vzdělávání a posilování
rodičovských kompetencí, především rodičů předškolních dětí z Jihlavy a blízkého okolí. Jedná se o
nabídku služeb poskytovaných na základě stoupající poptávky uživatelů.
Klubové vzdělávací a volnočasové programy pro rodiče s dětmi:
Batolátka – program pro miminka s rodiči, říkanky, povídání, zpívání, mazlení, cvičení, minipohádka.
Kluby dětí – jsou určeny pro rodiče s dětmi. Program klubů je zaměřen na rozvojové hry a aktivity
vhodné pro správný vývoj schopností dětí.
Cvičení pro rodiče s dětmi – cvičení se spoustou pomůcek – míči, padákem, obručemi, tyčemi,
šátky, ale i vařečkami, plechovkami,…je doprovázeno rozličnými říkadly a písničkami. Celá lekce je
zakončena krátkou pohádkou nebo tanečky.
Tvořeníčko – příležitost vyzkoušení různých výtvarných technik a materiálů.
Keramika – otevřená dílna pro rodiče a děti
Klub Ovečky – poznávání Božího stvořitelského díla a Boží lásky k lidem.
Hlídání dětí – služba rodičům, kteří se účastní vzdělávacích programů v CRSP Vysočina.
Jazykové kurzy – kurzy angličtiny s možností hlídání dětí účastníků.
Kurz efektivního rodičovství – výchovný přístup založený na principu spolupráce a zodpovědnosti.
Odborné přednášky.
Mateřský klub Třešť realizoval v rámci své náplně tyto činnosti:
Klub maminek, Otevřená herna, Zpěváčci, Muzicírování, Tvoření, Klub Ovečky, Klub Zvonečky,
Setkávání matek, Setkání matek – vzájemné sdílení rodičů, prosby a díky za děti.
Pravidelné programy a Mateřský klub Třešť v číslech:
Program
Klub dětí
Batolátka
Dílničky
Keramika
Muzicírování
Cvičení rodičů s dětmi
Klub Ovečky
Otevřená herna
Keramika pro dospělé
Účastníků celkem
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Počet realizací
134
39
39
38
14
37
19
5
6

Počet účastníků
3.626
655
337
350
103
724
226
36
50
6.107
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Jednorázové akce doplňují nabídku společenských a kulturních akcí pro rodiny s dětmi a širokou
veřejnost v Jihlavě, Třešti a okolí. V rámci těchto aktivit je realizován i letní příměstský tábor.
Příměstský tábor – pro školní děti na téma Indiáni uskutečněný v provozovně Třešť.
Muzikobraní ve dvoře – výtvarná dílnička, divadelní představení.
Výtvarné dílny v Třešti – ve spolupráci s římskokatolickou farností v Třešti.
Svatý Martin – pro MŠ a ZŠ z Třeště v kostele sv. Martina.
Koncert rodin v Třešti – ve spolupráci se ZUŠ Třešť.
CRSP Vysočina je poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Programy Centra pro rodinu jsou využívány v současnosti výhradně obyvateli Jihlavy a blízkého okolí.
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:
 Rodičovská skupina – uzavřená skupina rodičů, kteří si mohou na pravidelných setkáních
vyměňovat své zkušenosti. Skupina probíhá formou diskuse mezi rodiči a odborníky.
 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.
Nabídka programů Sami doma:
 Besedy s diskusí – na téma výchova dítěte jedním rodičem. Besedy jsou určené všem, kteří
hledají informace a odpovědi na své otázky.
 Klub rodičů – uzavřená skupina rodičů, kteří jsou na výchovu dětí sami nebo se tak cítí a chtějí
se setkat s rodiči ve stejné situaci. Klub je zaměřen na posílení sebedůvěry, zvládnutí zátěžových
situací a podporu rodičovských kompetencí při výchově jedním rodičem.
 Klub dětí – uzavřená skupina rodičů a dětí je zaměřená na rozvoj sociálních dovedností, zapojení
dítěte do kolektivu, posílení vztahu mezi rodičem a dítětem, spolupráci dětí a rodičů.
 Terénní služba – poskytuje se v místě bydliště rodiny. Zaměřuje se na pomoc rodičům při rozvoji
sociálních schopností dítěte, které rodič s dětmi potřebuje rozvíjet, poradenství, výchovné a
vzdělávací činnosti, zlepšení komunikace mezi rodičem a dětmi, pomoc při péči o dítě.
 Individuální schůzky – schůzky zaměřené především na poradenství, pojmenování a hledání
řešení problémů.
Program Sociální asistence
Služba je určena pro rodiny s dětmi, které potřebují podporu. Služba je určena rodičům s dětmi od
narození do 15 let.
 Program poskytuje 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.
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Pracovníci CRSP Vysočina:
Ing. Slávka Dokulilová
Pavla Kazdová
Eva Šalandová
Bc. Zuzana Nováková
Renata Jakoubková
Mgr. Marie Palánová
Naděžda Dáňová
Bc. Lenka Neckářová
Patrícia Kondrlová
Lenka Ďásková, DiS.
Mgr. Šárka Pospíchalová

– ředitelka CRSP Vysočina
– sekce Rodiny
– sekce Rodiny
– sekce Rodiny
– sekce Rodiny
– sekce Rodiny
– sekce Rodiny
– sociální pracovnice
– pracovnice v sociálních službách
– sociální pracovnice
– na rodičovské dovolené

Lektoři a dobrovolní spolupracovníci CRSP Vysočina:
Miroslava Huková
Pavla Kvasničková
Mgr. Bc. Jan Kodet
Monika Nikodýmová
Vlasta Plichová
Mgr. Taťána Brhlíková
Mgr. Lucie Poláková
MUDr. Jiřina Zachová
PhDr. Věra Trávníková
Mgr. Terezie Štokrová
PhDr. Olga Hinková
Pavel Vitešník
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– cvičení pro rodiče s dětmi
– výtvarné kurzy
– moderování jednorázových akcí
– výtvarné kurzy
– kurz AJ
– muzikoterapie
– arteterapie
– rodičovské skupiny
– dětské a rodičovské skupiny
– rodičovské skupiny
– rodičovské skupiny
– správa webových stránek
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Hospodaření CRSP v roce 2012
Výnosy (v tis. Kč)
Příjmy od klientů
Dotace
z toho

OP LZZ
Město Tišnov
JMK
Renovabis
MPSV
MMB OZ
MČ Židenice
ARF
Rada seniorů
Společně o.p.s.
MMB OS
OP VK
MMB OŠ
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Město Třešť

Individuální projekt
Příspěvky od nadací (Nadace Umění pro zdraví)
Dary
Úroky, kurzové zisky
Jiné
Výnosy celkem

1 977
6 474
1 064
12
394
349
1 446
685
15
20
50
97
93
1 661
18
146
414
10
3 542
9
501
9
404
12 916

Náklady (v tis. Kč)
Materiál celkem
z toho

Služby celkem
z toho
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Pohonné hmoty
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek
Materiál
Potraviny, občerstvení
Kancelářské potřeby
Knihy, tiskoviny
IP Nákup výp.techniky
IP Nákup jiného zařízení
IP Spotřební zboží a provozní materiál
IP Přímá podpora – jiné náklady
Poštovné
Telefony
Právní a ekonomické služby
Stravenky
Přepravné
Kopírování, tisk, grafické služby
Ubytování, stravné
Nájemné
Ostatní služby, úklid
Školení a kurzy (pro zam.)
IP Telefon, fax, poštovné
IP Jiné náklady
IP Vedení účetnictví
IP Vzdělávání pracovníků

856
6
208
6
186
21
90
7
96
7
226
3
2 624
17
92
639
1
1
259
91
879
286
93
12
27
189
39
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Mzdové náklady
z toho

Ostatní náklady
z toho

Hrubé mzdy zam.HPP
Hrubé mzdy DPČ
Hrubé mzdy DPP
Odvody SP – zam.
Odvody ZP – zam.
Odvody soc. – DPČ
Odvody zdravotní – DPČ
Reprezentace
Cestovné
Opravy
Energie
Jiné

Náklady celkem

8 304
4 707
443
1 367
1 213
423
111
40
855
2
139
11
495
208
12 639

Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč)

277

Za veškeré ekonomické služby a pečlivé vedení účetnictví děkujeme firmě Ing. Marie Kozlové.
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Nešlo by to bez lidí…

Zaměstnanci CRSP v roce 2012
Ing. Marcela Cvachová
Ing. Kateřina Djak
Mgr. Vendula Faktorová
Mgr. et Bc. Petra Halířová
Bc. Lenka Havrlantová
Regina Holíková
Dana Chaloupková
Mgr. Irena Chaloupková
Bc. et Mgr. Iva Chlebková
Monika Janečková
Mgr. Ing. Vít Janků
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Mgr. Markéta Klímová, MSc.
Mgr. Karolína Kolářová
Milana Konečná
Hana Lokosová
Ing. Jana Loukotová
Bc. Ludmila Marčišová
Mgr. Zuzana Masopustová, PhD.
Ing. Alice Matúšková
Mgr. Tereza Mrhálková, Dis.
Michaela Nešporová
Jan Odvářka

Marcela Ondrůjová
Ondřej Pek
Mgr. Zdeňka Rohrerová
Mgr. Kateřina Szczepaniková
Petra Škrdlíková
Mgr. Jana Vaňková
Mgr. Kateřina Vaňková
Mgr. Gabriela Vybíralová
Mgr. Milana Vykydalová
PhDr. Josef Zeman
Dana Žižkovská
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Bc.Michal Dess
Zuzana Hartmanová
Alena Chylíková
Mgr. Kateřina Jírů

Veronika Kolářská
Jolana Kořínková Nussbaumová
Mgr. Olga Malá
Mgr. Lenka Mrákotová

Mgr. Eva Ryšavá
Lucie Sobotková
Bc. Eliška Svobodová

Mgr. Eva Kneblová
Ing. Richard Kolář
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
Silvie Konečná
Mgr. Iveta Kosová
PhDr. Martina Kosová
RNDr. RTDr. Ing. Miroslav Krejčíř
Bc. Blanka Krotká
Mgr. Dominika Hana Kubíková
Mgr. Zita Křiváková
Iva Kučerová
Mgr. Markéta Kukaňová
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Bc. Petra Lacinová
Iva Langerová
MUDr. Hana Levíčková
Barbora Loukotová
Kristýna Machová
PhDr. Radomír Malý
Monika Martonová
Mgr. Ondřej Mikauš
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
Mgr. Milena Mikulková
Ing. Karel Nečesal
Mgr. Petr Nešpor
Bc. Lukáš Novák
Mgr. David Oplatek
Mgr. Šárka Oplatková
Ing. Oldřich Ott
kpt. Mgr. Jan Pacner
Mgr. Radka Pašová
Hana Pešatová
Mgr. Milan Pilát

Mgr. Pavla Pilerová
Ing. Tomáš Piler
Tereza Poláková
Vendula Poncová
Petr Prokš
Mgr. Iva Randusová
Ing. arch. Magdalena Říčná
Pavel Řezáč
Eva Sáňková
JUDr. Lenka Sazečková
PhDr. František Schildberger
Mgr. Dana Skřičková
ThLic.Václav Slouk
Mgr. Marie Smolková
JUDr. Irena Spitzová
Ing. Ivana Staňková
Mgr. Luděk Strašák, Ph.D.
Jana Sušánková
P. Mgr. Petr Šikula
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav
Šipr, CSc.
Eva Tichomirovová
prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
Dominik Vaněk
Mgr. Pavel Vaněk
Zuzana Včeláková
Bc. Adam Vodička
Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
RNDr. Miroslav Vykydal
Hana Zemčíková
Bc. Hana Zuntová
Mgr. Julie Žemlová

Naši spolupracovníci
Mgr. Jana Baná
Jana Bedřichová
Ivo Boudný
Mgr. Martin Bušina
MUDr. Ivana Čadková
Petra Čížková, DiS.
Daniela Dlabolová
Markéta Dobiášová
Petra Fuchsová
RNDr. Michal Giboda, CSc.
Jana Grigarová
Mgr. Martina Hájková
Zuzana Hartmanová
Markéta Herzová
Vratislav Hnátek
Regina Holíková
Vlasta Horáková
Mgr. Hana Hošťálková
Pavla Hudcová
Vendula Chaloupková
Karolína Janatová
Mgr. Miluše Jandová
Ing. Jana Jarušková
Mgr. Anna Jasinská
Mgr. Julie Jelínková
Martina Jílková
Lenka Juřenčáková
P. Pavel Kafka
Mgr. Miloslava Kameníková
P.Mgr. Jiří Kaňa
Mgr. Hana Karberová
Tereza Kaufová, DiS.
Mgr. Eva Klímová

V roce 2012 absolvovalo praxi v Centru pro rodinu a sociální péči celkem 36 studentů
z následujících škol:








Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní v Brně
Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb v Brně
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno
Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

V roce 2012 absolvovali zahraniční stáž v rámci programu Erasmus v Centru pro rodinu a sociální
péči celkem 3 studenti z Katolické Univerzity v Ružomberoku.

34

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

V roce 2012 nás podpořili
Instituce
Evropská unie z programů ESF
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Biskupství brněnské
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Statutární město Brno
Město Tišnov
Městská část Brno-Žebětín

Městská část Brno-Židenice
F-nadace
Nadace Renovabis
Nadace Umění pro zdraví
Rada seniorů Jihomoravského kraje
Společně o.p.s.
CSR Consult, s.r.o.

Organizace
DM Drogerie Markt S.
Carmobil
PFM Development

Jednotlivci
p. Krňávková
p. Strašák
p. Kubíček
p. Marková
p. Hoření
p. Hylmar

p. Šitková
p. Loveček
p. Komrská
p. Novotný
p. Hřebíčková
p. Uedl

p. Andreásová
p. Pospíšil
p. Kozák
p. Paták
p. Benda
p. Smějsíková

p. Filková
p. Žižkovská
p. Kaláb
p. Huk
p. Kosová
p. Rohrer

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 finanční 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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