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O nás

Základní údaje

Název organizace:
Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP)
Církevní právnická osoba registrovaná v rejstříku evidovaných právnických
osob, vedeném Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb. pod
reg.č.: 8/1-07-707/1998
IČ: 44991584 • DIČ: CZ44991584
se sídlem: Josefská 516/1, 602 00 Brno

Cílové skupiny:
Děti • Dospívající • Rodiče • Ženy • Úplné i neúplné rodiny • Senioři •
Odborná veřejnost
Zaměření činnosti:
Programy a služby pro rodiny a seniory • Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi • Sociálně aktivizační služby pro seniory • Vzdělávání •
Supervize a poradenství

Statutární zástupce: Marcela Ondrůjová, ředitelka
Zřizovatel: Biskupství brněnské

CRSP je:
•

vzdělávacím pracovištěm s akreditací MPSV a MŠMT

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

•

stážovým pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně, vyšších

Kontakt:

•

Poslání:

tel.: +420 542 217 464

odborných a středních škol

sociální a rodinní pracovníci)

mobil: +420 731 402 731
e-mail: info@crsp.cz
www.crsp.cz
Bankovní spojení:

•

rekvalifikačním střediskem

•

členem Asociace center pro rodinu

•

členem koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb

do března 2015 - Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4010046676/6800
od dubna 2015 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2111465192/2700
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školicím střediskem odborné veřejnosti (učitelé, psychologové,

města Brna
•

členem Poradního sboru pro rodinu Rady města Brna
a Jihomoravského kraje

O nás

Organizační struktura CRSP
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Úvodní slovo ředitelky CRSP

Vážení,
dostává se vám do rukou Výroční zpráva organizace Centrum pro rodinu
a sociální péči (CRSP) za rok 2014. Můžete se seznámit se shrnujícími
informacemi o naší činnosti a seznámit se s výsledky naší práce za minulý rok.
Rok 2014 byl Rokem rodiny a rokem oslav 20. výročí Mezinárodního roku
rodiny vyhlášeného OSN. Ve Žďáru nad Sázavou se uskutečnila Národní
pouť rodin s mottem „Fandíme rodině“, která se pod záštitou Biskupství
brněnského spojila s poutí diecézní, kterou každoročně pořádáme. Diecézní
pouť má za sebou již desetiletou tradici a na počátku bylo přání otce biskupa
Mons. Vojtěcha Cikrleho, aby se rodiny v brněnské diecézi měly možnost
setkávat, zažít společenství, vzájemně se sdílet a povzbudit při společném
slavení eucharistie.
Proto nás velmi potěšila
skutečnost, že se
myšlenka poutě rozšířila
a na Národní pouti
rodin se měly možnost
setkat rodiny ze všech
diecézí a z různých
koutů naší republiky.
Kromě Národní
poutě rodin se naše
organizace k oslavám
připojila mnohými dalšími aktivitami. Jednou z nich byl v Týdnu pro rodinu
koncert Rodiny hrají rodinám, který se konal v konventu Milosrdných
bratří a účinkujícími byla dvou či třígenerační rodinná seskupení (děti, rodiče
a prarodiče). Koncert jsme pořádali ve spolupráci s Magistrátem města Brna
a brněnskými základními uměleckými školami a záštitu nad ním převzal
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
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Velmi si vážíme toho, že dne 15. 5. 2014 – na Mezinárodní den rodiny
– bylo Radou Jihomoravského kraje projednáno a dále i podepsáno
Memorandum o spolupráci při podpoře rodiny v Jihomoravském
kraji. Memorandum podepsaly tři organizace – Centrum pro rodinu
a sociální péči, Spokojený senior – KLAS z.s. a Jihomoravský kraj. Cílem
memoranda je vyjádřit společnou vůli při naplňování důležitých potřeb
společnosti v oblasti péče o rodinu, podpory aktivního života seniorů
a mezigenerační solidarity.
Na jaře roku 2014 jsme
úspěšně ukončili projekt
TROJLÍSTEK, reg. č.
CZ.1.04/5.1.01/77.00091,
podpořený z Evropské unie
prostřednictvím Evropského
sociálního fondu a rozpočtu
ČR, díky němuž jsme mohli
zprostředkovávat sblížení
mezi rodinami s dětmi
a náhradními babičkami.
Velmi nás těší, že službu
TROJLÍSTEK sblížení tří
generací ® se nám podařilo udržet a nadále poskytovat. V průběhu roku
2014 se dokonce tato služba rozšířila do dalšího města – do Hodonína.
Služba Trojlístek je totiž krásným příkladem navazování nových vztahů,
vzájemného mezigeneračního setkávání a vybudování oboustranně
prospěšného vztahu. Přináší novou radost a smysl života seniorům, kteří žijí
sami, cítí se být nevyužiti a izolováni a kromě toho jde také o významnou
pomoc rodinám s malými dětmi.
Máme radost z rozrůstajících se kontaktních Family Pointů, které
vznikají za našeho metodického vedení. Díky finanční podpoře Regionální
rozvojové agentury Jižní Moravy v rámci projektu Upevňování rodinných
vztahů prostřednictvím společných zážitků, reg. č. CZ0289 a ve spolupráci

Rok
2014

Úvodní slovo ředitelky CRSP

s městem Hodonín byl začátkem loňského roku založen kontaktní Family
Point v Hodoníně. Nový kontaktní Family Point byl vybudován také ve Zlíně
a ve spolupráci s krajem Vysočina jsme se podíleli v rámci projektu Žijeme
a pracujeme na Vysočině, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76.00238, financovaného
z Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR
na zřízení dalších dvou kontaktních Family Pointů – v Třebíči a v Jihlavě, které
tak doplnily kontaktní Family Point v Havlíčkově Brodě otevřený v předešlém
roce.
Vedeni společným zájmem přispívat ke zkvalitňování života seniorů
a k aktivnímu prožívání stáří, dohodlo se Centrum pro rodinu a sociální
péči společně s Biskupstvím brněnským na založení proseniorské
organizace Spokojený senior – KLAS z. s. Účelem činnosti Spolku je
přispívat ke zkvalitňování života seniorů, především v jejich přirozeném
prostředí, podporovat důstojné a aktivně prožívané stáří. Dále pak iniciovat
budování veřejných služeb pro seniory, často v návaznosti na dobrou praxi
a na registrované sociální služby v místě, a to zejména prací s dobrovolníky
z řad seniorů, vytvořením metodického a vzdělávacího střediska pro práci se
seniory s přihlédnutím k mezigeneračním aspektům a místní spolupráci, tedy
soustavným působením uvnitř i navenek Spolku.
Velmi důležité je pro naši organizaci vícezdrojové financování a proto
i v nastávajícím roce se chceme zaměřit na propagaci a fundraisingové
aktivity.
Na závěr bych ráda vyjádřila upřímné poděkování především zaměstnancům
CRSP ale i spolupracovníkům, kteří se podílí na činnosti organizace a bez
jejichž práce a úsilí by nebylo možné realizovat programy, činnosti a služby
v daném rozsahu a kvalitě.
Kéž se nám i v příštím roce daří a udržíme si důvěru našich pracovníků
i uživatelů.
Marcela Ondrůjová,
ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči
7

Rok
2014

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:

za příležitost poznávat svého partnera. Moc se těším na příště a děkuji
vám.

Mgr. Milana Vykydalová
milana.vykydalova@centrum.cz

•

Díky za otevřenost, vstřícnost a zajímavě strávený čas.

•

Děkuji za krásné přijetí. Mám mnoho inspirace a chci prohlubovat můj
vztah. Teď vím, že mám začínat u sebe. Děláte velmi záslužnou práci.
Víkend mě naplnil klidem.

V roce 2014 se nám podařilo…
•

zrealizovat obvyklé programy „Školy partnerství“

Publikace a média:

Co říkají data?

•

Škola partnerství

Frekvence

Tajemství vztahů

2 víkendy

16

Víkendové kurzy partnerství

8 víkendů

40

14

20

101

52

Večerní kurzy partnerství
Příprava na manželství (PM)

Účastníci

Večerní kurzy pro jednotlivce

18

7

Individuální setkání s klienty

111

43

Program pro studenty SEŠ
Celkový počet účastníků Školy partnerství

1

20
198

Co říkají účastníci?
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•

Byli jsme z včerejšího kurzu nadšení a strachy z přílišného otevření se
před “cizími” lidmi pominuly :) Daří se Ti vytvořit opravdu příjemné
přátelské prostředí.

•

Moc děkuji, velmi se mi to líbilo, cítila jsem se zde příjemně, uvolněně,
přijímaná. Pomohlo mi to více se poznat..také jsem moc vděčná

Manželská ložnice není soukromá modlitebna, DOMA – RODINNÁ
PŘÍLOHA B KATOLICKÝ TÝDENÍK, 46/2014

Lektoři:
Mgr. Milana Vykydalová
RNDr. Miroslav Vykydal
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Těhotné ženy, nastávající rodiče, maminky po porodu
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.

Předporodní kurzy

Cvičení pro těhotné

Koordinátorka:

Marta Ilievová, DiS.
marta.ilievova@crsp.cz

89

0

Zacházení s novorozencem, hygiena

6

60

27

Péče o kojence v nemoci, resuscitace

4

24

8

43

624

218

Celkem

V roce 2014 se nám podařilo…
•

2

zapojit se už počtvrté do kampaně Světový týden respektu k porodu
přednáškou Mgr. Miloslavy Kameníkové „Aby porod méně bolel“;
přednášky se účastnilo celkem 22 osob, z toho 18 maminek a 4
tatínci

•

uskutečnit celkem 43 předporodních kurzů a seminářů, které
navštívilo 610 klientů

•

stále častěji navštěvují předporodní kurzy i tatínci

Lektoři:
Bc. Jana Bedřichová
MUDr. Ivana Čadková
MUDr. Hana Levíčková
Mgr. Miloslava Kameníková

Bc. Petra Lacinová
Bc. Dagmar Lovecká
MUDr. Martina Milionová

Co říkají data?
TÉMATICKÉ KURZY

Frekvence

Účastníci

z toho
mužů

Konec těhotenství

5

87

38

Porod

5

95

41

Šestinedělí

5

92

40

Kojení, výživa

5

89

38

Víkendový kurz pro nastávající rodiče

1

17

8

Aby porod méně bolel

1

22

4

PRAKTICKÉ KURZY

Frekvence

Účastníci

z toho
mužů

Otec u porodu – praktický kurz

5

28

14

Cvičení s přípravou na porod

4

21

0

Cvičení po porodu pro maminky s malými dětmi
Koordinátorka:

Mgr. Irena Chaloupková
irena.chaloupkova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

nabídnout maminkám cvičení s možností vzít si své miminko s sebou

Co říkají data?
Program

Frekvence

Účastníci

Cvičení po porodu pro maminky s malými
dětmi

1 x ročně
10 lekcí

7 maminek
+ 7 dětí

Lektoři:
Vendula Chaloupková
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Rodiče
Programy pro posílení rodičovských kompetencí.

Kurz pro rodiče dětí připravujících se k prvnímu
sv. přijímání
Víru nelze koupit, předat, uschovat na vkladní knížce pro naše děti
a vnoučata. Můžeme však “připravit půdu” v každodenní výchově tak, aby
semínko nadpřirozené víry mohlo dobře zapadnout.
Koordinátorka:

Mgr. Jana Vaňková
jana.vankova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

otestovat kurz ve dvou farnostech

•

potvrdit si myšlenku, že organizace tohoto kurzu má smysl

Co říkají data?
Program
Kurz pro rodiče prvokomunikantů

Frekvence
2

Účastníci
44

Co říkají účastníci?
•

„Sdílení rodičů navzájem má pro mne větší hodnotu než metodiky.”

•

„Byla to příležitost si určité věci promýšlet a zabývat se jimi i doma.”

•

„Příjemnou a nenásilnou formou jsme si mnohé připomněli a i něco
nového si ujasnili.”

Lektoři:
Mgr. Karolína Kolářová
Mgr. Jana Vaňková
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Ilustrační foto: Národní pouť rodin 2014
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Rodiny
Nabízíme programy, na kterých mohou rodiče a prarodiče strávit čas společně se svými dětmi a vnoučaty. Pořádáme také
tvořivé tematické dílničky pro děti.

Pohybové hry s dětmi • Masáže kojenců • Cvičeníčko
pro malé výtvarníky

Pohybové a sportovní hry s dětmi 2,5–5
letými

Koordinátorka:

Celkem

Mgr. Irena Chaloupková
irena.chaloupkova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

obsadit všechny nabízené kurzy pohybových her s dětmi

•

dobře se osvědčil systém přihlašování do kurzů jak v 1. pololetí, tak
především v 2. pololetí kurzů pomocí systému rezervací míst pro
stávající klienty. Systém je založen především na pružné komunikaci
s klienty

•

stejně dobře se osvědčil systém náhrad důležitý především pro
maminky s malými dětmi vzhledem k časté nemocnosti

•

realizovat dva běhy výukového kurzu základů babymasáže

•

pomocí kurzu Cvičeníčko pro malé výtvarnáky uspokojit mimo jiné
i většinu zájemců, na které se nedostalo v obsazených kurzech
pohybových her rodičů s dětmi

•

nabídnout klidnější alternativu společných aktivit pro rodiče, ale
i prarodiče a děti

1 × týdně

15 rodičů
+ 16 dětí)

329 lekcí

399
účastníků

Program

Frekvence

Účastníci

Masáže kojenců

2 kurzy
(2 × 5 lekcí)

15 maminek
+ 15 dětí

1 × týdně

7 maminek
+ 7 dětí

Cvičeníčko pro malé výtvarníky
Lektoři:
Mgr. Karolína Janatová
MUDr. Hana Levíčková
Michaela Nešporová
JUDr. Lenka Sazečková

Mgr. Dana Skřičková
Mgr. Pavla Šimková
Eliška Veškrnová

Co říkají data?
Pohybové hry

Frekvence

Účastníci

Pohybové hry s kojenci 6–12 měsíců

2–3×
týdně

68 maminek
+ 68 dětí)

Pohybové hry s kojenci 1–2 roky

3–4×
týdně

84 rodičů
+ 86 děti)

Pohybové hry s dětmi 2–3 letými

1–2×
týdně

30 rodičů
+ 32 dětí)
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Tvořivé dílničky pro děti• Hravé a tvořivé dílničky
ve spolupráci se společností IKEA Brno
Koordinátorky:

Mgr. Irena Chaloupková
irena.chaloupkova@crsp.cz
Monika Janečková
monika.janeckova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

realizovat celkem 3 tvořivé dílničky pro děti zaměřené na kreativní
činnost dětí i jejich rodičů

•

uskutečnit ve spolupráci s IKEA v rámci aktivity
IKEA Škudlíkovy dílničky dvě akce, a to Jaro
z papíru a Listopadové listohrátky

Velikonoční tvoření

Co říkají data?
Program
Velikonoční tvoření
Adventní věnce (2 dílničky)
Hravé a tvořivé dílničky

Termín
15. 4. 2014
27. 11. 2014
28. 11. 2014
2 × ročně

Účastníci
10
38
100

Lektoři:
Mgr. Veronika Horehleďová
Mgr. Irena Chaloupková
Monika Janečková
Mgr. Gabriela Vybíralová
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Hravé a tvořivé dílničky
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Nadpis
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.

Duchovní obnovy • Programy pro rozvedené
Koodinátorka:

Mgr.Markéta Klímová
marketa.klimova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

realizovat stávající duchovní programy

•

udržet stálou klientelu manželských párů; o manželské obnovy je
zájem

•

upozornit na sebe a dále pracovat se skupinou rozvedených;
v současné době se schází již stabilní společenství „Společenství
Naděje“ pod vedením o. Jana Kotíka

Co říkají data?
Program

Frekvence

Účastníci

Postní duchovní obnova pro manžele

1

31

Adventní duchovní obnova pro manžele

1

24

Diecézní setkání pro rozvedené

1

38

Duchovní setkání pro rozvedené

1

13

Duchovní obnova pro rozvedené

1

12

Lektoři:
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek

PhDr. Josef Zeman, CSc.

R.D. Ing. Jan Kotík

Mgr. Milena Mikulková

R.D. Mgr. Jan Serafim Smejkal,
O.Carm.

R.D. Mgr. Josef Mendel

Fotografie z Duchovní obnovy manželů, Volfířov

R.D. Mgr. Josef Červenka
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Služby
Nadpisurčené pěstounským rodinám
Vytváříme podmínky pro zdravý vývoj dětí vyrůstající v náhradní rodinné péči v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Naším cílem
je doprovázet náhradní rodiče a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči po celou dobu jejího trvání.

Koordinátorky:

Mgr. Tereza Mrhálková, DiS.
tereza.mrhalkova@crsp.cz
Bc. Veronika Doležalová, DiS.
veronika.dolezalova@crsp.cz

•

pokračovat ve spolupráci s dětským psychoterapeutem Mgr. Petrem
Sakařem, Ph. D.; nově navázet spolupráci se společnosti Mansio, jejíž
psycholožky nám vedly v druhém pololetí klubová setkání

•

zrealizovat projekt „Učíme se spolu“ podpořený ING Bank Fond
Nadace Terezy Maxové dětem: v rámci projektu jsme navázali
efektivní spolupráci se speciální pedagožkou Mgr. Šárkou
Pantůčkovou, které vedla skupinky Feuernsteinovy metody
instrumentálního obohacování; do programu se prostřednictvím
Dobrovolnické agentury Ratolest zapojili tři dobrovolnice; v rámci
projektu bylo podpořeno celkem
sedm dětí ze šesti pěstounských
rodin

Mgr. Zdeňka Rohrerová
zdenka.rohrerova@crsp.cz
V roce 2014 se nám podařilo…
•

uzavřít pět nových dohod o výkonu pěstounské péče (dále jen
dohoda), z toho jednou s pěstounkou na přechodnou dobu; jedna
dohoda byla ukončena nabytím zletilosti; CRSP tak má uzavřených již
25 dohod

•

posílit tým klíčových pracovníků o Mgr. Zdeňku Rohrerovou

•

v rámci služeb určených pěstounským rodinám poskytovat
pěstounům, kteří s námi mají uzavřenou dohodu, provázení, respitní
péči a zajišťovat jejich povinné vzdělávání (vzdělávávání umožňujeme
i pěstounům, kteří mají dohodu uzavřenou s jinou organizací)

•

•

14

rozšířit nabídku vzdělávání: ke klubovým setkáním a víkendovým
vzdělávacím pobytům jsme přidali odpolední vzdělávací kurzy,
možnost vzdělávat se na dálku prostřednictvím e-learningu (www.
elearning.crsp.cz)
rozšířit nabídku knih, které slouží pěstounům pro domácí vzdělávání;
aktuálně naše knihovna obsahuje 60 knih zaměřených na výchovu
dětí, náhradní rodinnou péči (NRP), partnerské vztahy, závislosti
a další

•

během letních prázdnin připravit pro děti příměstský tábor
inspirovaný filmem Jak vycvičit draka

•

zvyšovat odbornost u pracovníků v NRP: realizace třídenního
akreditovaného semináře Základy diagnostiky rodiny pro sociální
pracovníky v rozsahu 24 hodin

Co říkají data?
Program
Víkendový vzdělávací pobyt

Frekvence

Účastníci

2

28

Klubová setkání

12

73

Příměstský tábor

1

13

Vzdělávací kurzy pro pěstouny
Projekt Učíme se spolu
Základy diagnostiky rodiny pro sociální
pracovníky

4

12

10

7

1

14

Co říkají účastníci?
•

„Děkuji za poučný víkend. Dozvěděla jsem se dost o emocích, které
kolem nás jsou. Uvědomila jsem si, že neposlušnost dítěte můžu
ovlivňovat svým chováním. Mé děti do školy ještě nechodí, ale jednou
půjdou a já dostala rady, jak to tam zvládnout. Každý je jiný a na
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Nadpis
Služby určené pěstounským rodinám
Popisek

každého platí jiné metody. Díky vám to budu lépe zvládat. Tedy se
pokusím a doufám, že to půjde. Taky divadlo bylo velice emoční.
Místama se mi chtělo aji plakat. Oživení vzpomínek mi umožnilo vžít se
do vnoučat. Děti si taky užily víkend v pěkném prostředí, na čerstvém
vzduchu a s milýma lidma, kteří se o ně starali. Jim taky patří velký
obdiv, že zvládli tolik dětí.“
•

„Děkujeme za bezchybný pobyt v malebných Bojanovicích, který
předčil naše očekávání. Program byl výborně vyvážený. Přednášky
byly velmi zajímavé a měli jsme dostatek prostoru k řešení konkrétních
problémů, což považuji za velmi přínosné. Příjemné bylo i osobní
volno, které dávalo prostor pro povídání s ostatními pěstouny. Velký
dík a poklonu bych také ráda složila všem, kdo se s velkým nasazením
a odvahou postarali o hromadu všech našich živých ratolestí“

Lektoři:
Mgr. Ondřej Bouša
Mgr. Martin Bušina
Mgr. Irena Chaloupková
MUDr. Hana Levíčková
Mgr. Milena Mikulková
Mgr. Tereza Mrhálková

Michaela Nešporová
Mgr. Šárka Pantůčková
Mgr. Michaela Širůčková, Ph. D.
Mgr. Miroslava Štěpánková, Ph. D.
Mgr. Magdaléna Valášková
Ing. Radovan Voříšek

Fotografie z projektu „Učíme se spolu”

• www.sluzbypestounum.cz •
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Neúplné a doplněné rodiny
Klubíčko, ve kterém probíhá skupinová práce s dětmi pod vedením
sociálních pracovníků.
Co říkají účastníci?

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:

Mgr. Blanka Krotká
blanka.krotka@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

•

realizovat celkem 9 setkání uzavřené rodičovské skupiny, jejímž cílem
je (obdobně jako v případě otevřené tematické skupiny) prevence
sociálně patologických jevů u dětí z neúplných a doplněných rodin
prostřednictvím posílení rodičovských kompetencí
podpořit rodiče v jejich nelehké životní situaci, kdy měli možnost
se na jednotlivých setkáních věnovat tématům, která pro ně byla
aktuální a se kterými si nevěděli rady (např. jak uspořádat péči
o děti po rozvodu, jaké má na děti rozvodová situace dopady
a jak je mohou zmírnit, jak komunikovat s bývalým partnerem, jak
přistupovat k dětem a jak jim vysvětli, že s nimi už tatínek / maminka
nežije a mnoho dalších); současně byl na skupině vytvořen prostor
pro sdílení a navázání kontaktů mezi rodiči navzájem.

• realizovat souběžně s rodičovskou skupinou 9 setkání dětského klubu
16

•

„Velmi oceňuji program pro děti, když probíhá skupina, přátelskou
atmosféru a možnost sdílet i s ostatními účastníky.“

•

„Mohl jsem vidět své problémy jinýma očima a vidět problémy, co už
jsem dříve řešil a sledovat, jak k nim přistupují ostatní.“

•

„Líbí se mi lidský přístup vedoucí skupiny a zajímavé podněty
k přemýšlení.“

Publikace a média:
•

Mezinárodní konference o sólo rodičovství (APERIO)

•

www.saminadeti.cz

Vedoucí skupiny:
Mgr. Jana Kopecká

Otevřená tematická skupina pro rodiče z neúplných
a doplněných rodin
Koordinátorka:

Mgr. Blanka Krotká
blanka.krotka@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

realizovat celkem 16 setkání otevřené skupiny s tématy zaměřenými
na výchovu dětí v neúplných a doplněných rodinách (např. Potřeby
dětí a zájmy rodičů po rozpadu rodiny, Jak skloubit práci a rodinu,
Aby rozvod (moc) nebolel, Komunikace, Jak a proč děti zlobí,

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Neúplné a doplněné rodiny
Klubíčko – dětský klub
Koordinátorka:

pravidla ve výchově, Rodinná mediace, Nový partner v rodině);
tato setkání byla vedena odborníky z praxe, kteří prostřednictvím
předávání teoretických poznatků, praktickými ukázkami
a odpovídáním na aktuální otázky rodičů pomohli rozšířit jejich
povědomí o daném tématu a posílit je v jejich rodičovské roli
•

navázat na předchozí zkušenosti CRSP s realizací programů pro
neúplné a doplněné rodiny a prohloubit spolupráci s odborníky
z oblasti psychologie, výchovného poradenství, sociální práce,
právního poradenství, speciální pedagogiky

V roce 2014 se nám podařilo…
•

realizovat celkem 25 setkání dětského klubu pro děti z neúplných
a doplněných rodin (celkem 29 podpořených dětí, 135 intervencí);
jednalo se o děti rodičů, kteří navštěvovali Otevřenou tematickou
skupinu pro rodiče z neúplných a doplněných rodin anebo uzavřenou
Rodičovskou skupinu pro rodiče z neúplných a doplněných rodin

•

díky pozitivním ohlasům od rodičů i dětí a velkému zájmu nových
klientů několikanásobně navýšit počet setkání dětského klubu
pro hyperaktivní a neklidné děti, celkem 23 setkání (celkem 30
podpořených dětí, 115 intervencí); v tomto případě šlo o děti rodičů,
kteří souběžně navštěvovali uzavřenou Rodičovskou skupinu pro
rodiče s hyperaktivními a neklidnými dětmi

•

absolvovat odborné vzdělávací kurzy, díky kterým jsme mohli
obohatit program o nové techniky zážitkové pedagogiky, arteterapie,
muzikoterapie a dramaterapie

Co říkají účastníci?
•

•

„Moc děkuji za vše. Je velice přínosné, že tato otevřená skupina
funguje a myslím si, že je velkým přínosem pro rodiče, kteří hledají
odpovědi na své otázky. Mé děti jsou již odrostlé, ale kdybych měla tu
možnost chodit, když byly malé, určitě bych této možnosti využila.“
„Velmi oceňuji možnost aktivně se zapojovat do průběhu programu,
také zkušené přednášející.“

Co říkají účastníci?

Publikace a média:
•

Mezinárodní konference o sólo rodičovství (APERIO)

•

www.saminadeti.cz

Vedoucí skupiny:
Mgr. Ondřej Mikauš

Mgr. Milena Mikulková

Mgr. Šárka Oplatková

Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová

Mgr. Milan Pilát

Mgr. Blanka Krotká
blanka.krotka@crsp.cz

•

„Jsem ráda, že se syn do Klubíčka vždy těší. Zároveň má možnost
setkat se s vrstevníky, kteří mají podobné problémy jako on. Vidí, že
v tom není sám.“

•

„Klubíčko vnímám jako dobře využitý synův volný čas a jako místo,
kde se může rozvíjet a učit se novým dovednostem. Vždy se k vám
těší.“

•

„Dcera sem chodí ráda, protože ji baví hry, které hrajete a našla si tu
kamarády, kterých ve škole moc nemá.“

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Neúplné a doplněné rodiny

Publikace a média:
•

Mezinárodní konference o sólo rodičovství (APERIO)

•

www.saminadeti.cz

Vedoucí skupiny:

Koterapeut ve skupině:

Bc. Markéta Dobiášová
Tereza Poláková
Tereza Hrobařová, DiS.

Mgr. Martina Slouková

Co říkají data?
Služby pro neúplné a doplněné
rodiny
Rodičovská skupina pro rodiče
z neúplných a doplněných rodin

18

Počet
setkání

Počet
účastníků

Celkem
intervencí

9

13

36

Otevřená tematická skupina
pro rodiče z neúplných
a doplněných rodin

16

28

118

Klubíčko – dětský klub

48

59

250

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
Co říkají účastníci?

Programy pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra jsou zaměřeny
na získání základních teoretických informací a praktických rad, jak k dítěti
přistupovat a jak zvládat každodenní situace.

•

„Líbil se mi profesionální a velmi lidský přístup pracovníků, citlivé
vedení skupiny.“

•

„Na skupině mi vyhovoval menší počet účastníků, že jsme se mohli
podílet na volbě témat setkání a sdílet s ostatními rodiči. Poznali jsme
další maminky, které řeší podobné problémy.“

Vedoucí skupiny:

Rodičovská skupina pro rodiče dětí s poruchami
autistického spektra
Koordinátorka:

Mgr. Blanka Krotká
blanka.krotka@crsp.cz

Mgr. Pavla Kadlová

Terénní podpora rodiny
Koordinátorka:

V roce 2014 se nám podařilo…
•

•

zdvojnásobit počet podpořených rodičů v rámci Rodičovské skupiny
pro rodiče dětí s PAS, ve které dochází ke sdílení nejistot, únavy,
stresu, ale také pozitivních událostí z náročného života s obtížně
vychovatelným dítětem. Vedoucí skupiny se zaměřuje na podporu
a posílení účastníků v jejich rodičovské roli při zachování principu
bezpodmínečné lásky a úcty k dítěti a na porozumění problematice
poruch autistického spektra a porozumění možnostem podpory
rozvoje dítěte s touto diagnózou.
realizovat celkem 2 běhy rodičovské skupiny (celkem 15 setkání),
v rámci které se objevovala témata jako pochopení problematiky
PAS a jejích hlubších souvislostí, řešení náročných situací ve výchově
(např. kontakt s dalšími dětmi, komunikace s rodinnými příslušníky,
učiteli, zvládání nových situací, doprava v MHD, stravování), zvládání
hněvu nebo komunikace v konfliktech, tipy na volnočasové aktivity,
práce s motivací, ukázky relaxačních technik, sdílení aktuálních situací
a otázek rodičů.

Mgr. Zdeňka Rohrerová
zdenka.rohrerova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

zajistit terénní podporu šesti rodinám a dětem s ADHD, PAS a dětem
z neúplných rodin

•

ukázat rodičům v přirozeném prostředí jiné možnosti práce s dítětem
se speciálními potřebami

•

rozšířit terénní podporu v průběhu letních prázdnin

Co říkají účastníci?
•

„Největší pomoci se mi dostalo hned na začátku služby, kdy
terénní pracovník docházel k nám do rodiny a odpovídal, reagoval
a ukazoval, jak řešit jednotlivé problémy a nejistoty ve výchově
a vedení syna s autismem.“

•

Terénní pracovnici považuje klientka za klíčovou osobu všech
pozitivních změn v poslední době a ocenila, že se snažila maximálně
přizpůsobit (z hodnotícího rozhovoru s klientkou).

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Terénní pracovníci:
Bc. Markéta Dobiášová
Mgr. Martina Slouková

Mgr. Zdeňka Rohrerová
Bc. Adam Vodička

Co říkají data?
Služby pro rodiny s dětmi
s poruchami autistického
spektra
Rodičovská skupina pro rodiče
dětí s poruchami autistického
spektra
Terénní podpora rodiny

20

Počet
setkání

Počet
účastníků

15

14

Celkem
intervencí
88

Počet rodin/
dětí

Počet
intervencí

6/6

246

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi
Co říkají účastníci?

Programy pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi jsou
zaměřeny na porozumění této problematice, osvojení si a využívaní
správných výchovných reakcí v nejrůznějších každodenních situacích,
na trénink sociálních a emočních dovedností a na pozitivní ovlivňování
psychomotorického vývoje dítěte.

Rodičovská skupina pro rodiče s hyperaktivními
a neklidnými dětmi
Koordinátorky:

Mgr. Martina Slouková
martina.sloukova@crsp.cz
Bc. Markéta Dobiášová
marketa.dobiasova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

zcela naplnit kapacitu všech skupin

•

uspořádat dva běhy rodičovské skupiny současně (podzim 2014)

•

otevřít celkem 3 rodičovské skupiny (namísto obvyklých 2 skupin)
pro 32 rodičů a tím touto jedinečnou službou podpořit více rodičů
hyperaktivních a neklidných dětí, přičemž poptávka po této skupině
neustále roste

•

oslovit k účasti na skupině také otce, kterých se účastnilo
mnohonásobně více než v minulých letech (celkem 6 otců)

•

zahájit spolupráci se dvěma novými vedoucími skupin

•

„Nejvíce mi vyhovovala otevřenost a upřímnost všech přítomných
rodičů.“

•

„Paní vedoucí je výborná, znalá problematiky dětí s ADHD, dokáže
poradit, je vstřícná v komunikaci, je ve svém oboru skutečným
odborníkem.“

•

„Oceňuji velký přínos skupiny v oblasti zkušeností ostatních rodičů
s výchovou dětí s ADHD, rad s výchovou těchto dětí a kontaktů
na odborníky a tipů na odbornou literaturu.“

•

„Vždy se probrala témata, co jsem potřeboval vyřešit a získal jsem
další informace.“

•

„Všechna témata dostávala dost prostoru.“

Vedoucí skupin:
Mgr. Martina Hájková
Mgr. Petra Klusalová
Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová

Trénink sociálních a emočních dovedností – TREaK
Koordinátorky:

Bc. Markéta Dobiášová
marketa.dobiasova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

realizovat celkem tři skupiny TREaK pro celkem 24 dětí a tím touto
jedinečnou službou podpořit více hyperaktivních a neklidných dětí.

•

pilotně vyzkoušet řadu nových technik, aktivit a her pro hyperaktivní
a neklidné děti

•

zavést novou motivační hru inspirovanou populární počítačovou
hrou Minecraft

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi
nadále poskytovat tuto aktivitu hyperaktivním a neklidným dětem a jejich
rodičům jako příjemný, nenásilný a velmi efektivní způsob, jak se s dětmi
naučit pracovat.

•

podávat efektivnější zpětnou vazbu o průběhu tréninku rodičům
účastnících se dětí

Co říkají účastníci?
•

„TREaK je jediný kroužek, kam se syn těší.“

•

„Uvítali bychom trénink častěji, synovi to nesmírně prospívá, naučil se
mnoho nového.“

•

„Líbí se mi, že se v programu potkávají děti se stejnými problémy
a mají tak možnost vidět, že nejsou se svými potížemi samy.“

•

„Skvělý přístup vedoucích skupiny k našim dětem – přijímají je takové,
jaké jsou, vždy najdou něco, za co můžou naše děti pochválit.“

Vedoucí skupiny:

Koterapeut ve skupině:

Bc. Markéta Dobiášová
Bc. Ludmila Marčišová

Tereza Hrobařová, DiS.

Co říkají účastníci?
•

„Líbilo se mi, že se paní učitelky věnovaly tomu, co dětem nešlo.“

•

„Vyhovovaly nám všechny aktivity, nic bych neměnila.“

•

„Líbilo se mi odreagování dětí na začátku živějším cvičením a potom
zklidnění.“

•

„Dobrá byla přítomnost více lektorek, protože jsem dítě nemusela
usměrňovat jen sama. Také se nám moc líbila závěrečná relaxace.“

Vedoucí skupiny:

Koterapeut ve skupině:

Bc. et Mgr. Iva Chlebková

Mgr. Blanka Krotká

Co říkají data?
Služby pro rodiny
s hyperaktivními a neklidnými
dětmi

Počet
setkání

Počet
účastníků

Celkem
intervencí

Cvičení pro hyperaktivní a neklidné děti - TOBOGÁN

Rodičovská skupina pro rodiče
s hyperaktivními a neklidnými dětmi

23

32

135

Koordinátorky:

TREaK – Trénink sociálních
a emočních dovedností

22

24

140

Tobogán

35

16

103

Bc. et Mgr. Iva Chlebková
iva.chlebkova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

díky zkvalitnění programu zvýšit počet jeho účastníků a navýšit
celkový počet intervencí o jednu třetinu

• www.neklidne-deti.cz •

• oživit průběh programu pomocí prvků muzikoterapie
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Rozšíření nabídky pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými
dětmi

Příměstský tábor pro hyperaktivní a neklidné děti
Koordinátorky:

Bc. Markéta Dobiášová
marketa.dobiasova@crsp.cz
Mgr. Blanka Krotká
blanka.krotka@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

pilotně realizovat dva příměstské tábory pro hyperaktivní a neklidné
děti a to ve dvou věkových kategoriích: 5 – 8 let (Z pohádky
do pohádky) a 9–14 let (Minecraft)

•

pilotně otestovat motivační hru Minecraft pro hyperaktivní a neklidné
děti

•

realizovat v rámci příměstských táborů dva výlety do Lamacentra
a Jungle Parku

•

Vedoucí na táboře Z pohádky do pohádky:
Bc. et Mgr. Iva Chlebková

Mgr. Martina Slouková

Mgr. Blanka Krotká
Vedoucí na táboře Minecraft:
Bc. Markéta Dobiášová

Mgr. Květoslava Urbančíková

Tereza Hrobařová, DiS.

Horem pádem
Koordinátorka:

Mgr. Blanka Krotká
blanka.krotka@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

vyzkoušet nové postupy a techniky (zážitková pedagogika,
arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie) při celodenní intenzivní
práci s hyperaktivními a neklidnými dětmi

Co říkají účastníci a jejich rodiče?

na základě velké poptávky po programech pro rodiče hyperaktivních
a neklidných dětí a také vzhledem k dlouholeté zkušenosti pracovníků
s touto cílovou skupinou realizovat pilotní běh programu Horem
pádem - program je určen rodičům s hyperaktivními a neklidnými
dětmi se zaměřením na vzájemné sdílení, předání teoretických
základů k problematice ADHD a neklidu, na komunikaci s dítětem,
na vytvoření prostoru pro odpočinek a „dobití baterek”

•

„Syn nemohl každý den dospat dalšího dne, kdy bude zase na táboře
s dětmi hrát hry.“

•

„Dcera dostala možnost překonat své vlastní strachy z kolektivu
vrstevníků a také z výšek v Jungle Parku, o kterém doma každý den
mluví.“

Lektoři:

•

„Nejlepší by bylo, kdybychom tu mohli i spát.“

Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová

•

„Už se těším, co budeme mít příští rok za úkol!“

Mgr. Blanka Krotká

Co říkají účastníci?
•

„Líbil se mi přístup lektorek k individuálním problémům.“
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Rozšíření nabídky pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými
dětmi

SKEENER
Koordinátorka:

Bc. Markéta Dobiášová
marketa.dobiasova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

pilotně realizovat placený program pro hyperaktivní a neklidné děti
ve věku 8–14 let

•

poskytnout zájemcům o skupinové programy pro hyperaktivní
a neklidné děti další program, kterého se mohou ihned účastnit (bez
dlouhých čekacích lhůt)

•

poskytnout podporu čtyřem hyperaktivním a neklidným dětem
a pomocí rozličných aktivit a her zlepšovat jejich sociální a emoční
dovednosti

Lektoři:
Bc. Markéta Dobiášová

Co říkají data?
Program

24

Frekvence

Účastníci

Z pohádky do pohádky – příměstský tábor pro
hyperaktivní a neklidné děti ve věku 5 – 8 let

1

7

Minecraft – příměstský tábor pro hyperaktivní
a neklidné děti ve věku 9 –14 let

1

10

Horem pádem

4

3

SKEENER – program pro hyperaktivní
a neklidné děti ve věku 8 –14 let

4

4
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Projekt Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných
odborníků a rodičů jako podpora úspěšného vzdělávání dětí
se syndromem ADHD
Co říkají data?

Projekt poskytuje vhodnější podmínky pro vzdělávání a vývoj dětí se
syndromem ADHD v Jihomoravském kraji skrze informovanost a posílení
kompetencí klíčových osob v životě dítěte s ADHD.
Koordinátorky:

Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová
věcná koordinátorka projektu a koordinátorka asistentů
petra.halirova@crsp.cz
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
metodička projektu
zuzana.masopustova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

úspěšně dokončit kurz „Specifika práce s dětmi se syndromem ADHD
a jejich rodinami“

•

uskutečnili jsme další dva běhy kurzu „Podpora dětí se syndromem
ADHD ve školním a předškolním věku“

•

uskutečnili jsme další dva běhy kurzu „Kurz o vedení skupinové práce
– rodičovská skupina“

•

nabídli jsme psychologické poradenství rodinám, které nebyly
zapojeny v projektu

•

úspěšně jsme ukončili spolupráci s 10 asistenty, kteří v sedmi
partnerských školách (MŠ Amerlingova, ZŠ Kuldova, ZŠ Křídlovická,
ZŠ Jana Babáka, ZŠ Masarova, ZŠ Horácké nám. a ZŠ Lomnice
u Tišnova) poskytovali asistenci dětem se syndromem ADHD

Název kurzu

Termíny konání

Specifika práce s dětmi se
syndromem ADHD a jejich
rodinami

9 / 2013– 4 / 2014

Podpora dětí se syndromem
ADHD ve školním a předškolním
věku
Kurz o vedení skupinové práce –
rodičovská skupina

Počet
podpořených
osob

leden – březen 2014
září – prosinec 2014
březen a říjen 2014

17

24
19

Počet dětí v projektu celkem

15

Počet asistentů celkem

15

Počet škol zapojených
do projektu celkem

8

Lektoři:
Ing. Marcela Cvachová
Bc. Markéta Dobiášová
Mgr. Martina Hájková
Doc. PhDr. Lenka Lacinová, PhD.
Mgr. Olga Malá
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Mgr. Ondřej Mikauš
Michaela Nešporová
Mgr. Šárka Oplatková
Bc. Petra Škrdlíková
Zuzana Wagnerová

• www.neklidne-deti.cz •
25
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Projekt Na vlně ADHD

Stručný popis projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00051
Doba realizace projektu: 1. 11. 2014– 30. 10. 2015
Koordinátorky:

Mgr. Martina Slouková
martina.sloukova@crsp.cz
Mgr. Bc. Petra Halířová
petra.halirova@crsp.cz

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o ADHD, šířit know-how techniky práce s dětmi s ADHD jak sociálním pracovníkům tak rodičům
prostřednictvím odborných kurzů.
Specifickými cíli jsou:
• Zvýšit odborné kompetence, informovanost o syndromu ADHD a jeho
důsledcích pro rodinu
• Zvyšovat rodičovské kompetence rodičů při výchově dítěte s ADHD
a současně jim metodicky napomoci vést svépomocné skupiny rodičů
s dětmi s ADHD
• Aktivizovat obě cílové skupiny současně, prostřednictvím prožitku
model. situací objasnit specifika ADHD
• Prohloubit klíčové kompecence pracovníků žadatele v oblasti ADHD osvojit si např. nové techniky práce s děmi s ADHD
Cílové skupiny:
•
•
26

Osoby pečující o osobu blízkou
Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby
napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

V rámci projektu bude vytvořeno pět vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV
pro pracovníky v oblasti sociálních služeb. Při výuce samotné bude probíhat
supervize metodiků/lektorů, která jim napomůže posílit lektorské dovednosti
a zvýšit tak dopad výuky na odbornou cílovou skupinu.
V rámci dalších aktivit budou vytvořeny dva neakreditované kurzy pro rodiče
dětí s ADHD, z nichž jeden bude zaměřený na aktivizaci dětí s ADHD,
a druhý bude pro rodiče dětí s ADHD, kteří budou chtít sami zakládat a vést
svépomocné skupiny.
Zároveň proběhne společný workshop, kde se setkají obě obě cílové skupiny.
Prostřednictvím prožitku při výměně rolí při nácviku modelových situací dojde
ke zvyšování porozumění a informovanosti omožnostech a omezeních.
Celkem bude podpořeno 99 osob, přičemž úspěšných absolventů kurzů
předpokládáme 127.
Kurzy v rámci projektu Na vlně ADHD
Pro sociální pracovníky

Pro rodiče dětí s ADHD

Úvod do problematiky ADHD

Jak vychovávat dítě s ADHD

Specifika vývojových období dětí
s ADHD

Kurz vedení svépomocných skupin
pro rodiče dětí s ADHD

Zvládání životní situace dítěte
se syndromem ADHD ve školním
prostředí
Praktická doporučení pro práci
s dítětem s ADHD
Kazuistický seminář
Interaktivní workshop o ADHD
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Seniorky, senioři
Volnočasové a vzdělávácí programy pro seniory

Popisek

Jazykové kurzy • Trénink paměti • Počítačové kurzy •
Internetová klubovna
Koordinátorka:

Marta Ilievová, DiS.
marta.ilievova@crsp.cz

Lektoři:
Mgr. Marie Smolková
Bc. Martina Šebestová
Iva Langerová
Ing. Marcela Cvachová

Michaela Nešporová
Ing. Jana Jarušková
Pavla Hudcová

V roce 2014 se nám podařilo…
•

realizovat stávající volnočasové a vzdělávácí programy pro seniory

•

připravit jazykové kurzy v několika úrovních znalosti jazyka
návštěvníků

•

v porovnání s rokem 2013 trojnásobně zvýšit počet zájemců
o Internetovou klubovnu

Koordinátorka:

Frekvence

•

navázat na stávající programovou nabídku pro seniory

Účastníci

•

nabídnout seniorům dostupnou a vhodnou pohybovou aktivitu

•

úspěšně zrealizovat prázdninové bloky zdravotního cvičení a tréninku
paměti, čímž se nám podařilo docílit plynulého průběhu programů
bez nutnosti přerušení během letních prázdnin

Jazykové kurzy - němčina

2 × týdně

47 (45 žen
a 2 muži)

Jazykové kurzy - angličtina

4 × týdně

87 (78 žen
a 9 mužů)

1 × týdně

19 (14 žen
a 5 mužů)

Trénink paměti

Co říkají data?
Program

5 lekcí

15 (11 žen
a 4 muži)

Zdravotní cvičení

Počítačový kurz od A do Z

2 × týdně

45 (36 žen
a 9 mužů)

Celkem

Internetová klubovna

2 × týdně

111 (93 žen
a 9 mužů)

352 lekcí

324

Trénink paměti - prázdniny 2014

Celkem

Mgr. Irena Chaloupková
irena.chaloupkova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…

Co říkají data?
Program

Zdravotní cvičení

Prázdninové cvičení

Frekvence
4 × týdně

Účastníci
123

6 lekcí

15

156 lekcí

162

Lektoři:
Michaela Nešporová
Iva Kučerová
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Seniorky, senioři
Volnočasové a vzdělávácí programy pro seniory

Klubová seniorská činnost: KLAS Brno-Josefská
(Klub aktivních seniorů) a Kabinet seniorů
Koordinátorka:

Mgr. Irena Chaloupková
irena.chaloupkova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

realizovat stávající nabídku klubové seniorské činnosti CRSP

•

pravidelně každou středu uskutečnit setkávání KLAS

•

výrazně rozšířit a v současnosti již zcela naplnit kapacitu KLAS BrnoJosefská

•

autorsky se podílet na vydávání čtvrtletníku ZRNKO, metodických listů
pro animátory, vedoucí seniorských klubů a pro jednotlivce pečující
o seniora

Co říkají data?
Program

Frekvence

KLAS - Klub aktivních seniorů

1 × týdně
(2 hodiny)

Účastníci
36

Kabinet seniorů

1 × 14 dní

14

Celkem

60 setkání

50

Lektoři:
Mgr. Irena Chaloupková
RNDr. Miroslav Krejčíř
PhDr. Radomila Štěpánková
Mgr. Libuše Šuléřová
28

Fotografie ze setkání KLAS Brno-Josefská
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Seniorky, senioři
Sociálně aktivizační služby pro seniory

Služby jsou určeny seniorům:

Co říkají data?

•

kteří se cítí sami a opuštění

•

kteří pečují o osobu blízkou

•

kteří ztratili osobu blízkou

•

kteří mají z důvodů psychického či zdravotního stavu obtíže
v komunikaci

•

kteří potřebují pomoci v řešení svých problémů

Vedoucí služby v roce 2014:

Další pracovníci:

Mgr. Květoslava Urbančíková
kveta.urbancikova@crsp.cz

Mgr. Helena Kovaříková
helena.kovarikova@crsp.cz
Michaela Nešporová
misa.nesporova@crsp.cz

Program
Senior Klub (v CRSP)

Účastníci

leden – červen

31

září – prosinec
Poradna pro seniory (v CRSP, u klienta
v přirozeném prostředí)

dle individuální
domluvy

40

Bok po Boku (u klienta v přirozeném
prostředí)

dle individuální
domluvy

10

Prázdninové týdny pro seniory (v
CRSP)

červenec – srpen

35

Co říkají účastníci?
•

„Mamka si s terénní pracovnicí dobře rozumí, otevřela jí svět dnešních
mladých lidí, jejich způsob života, názory, bylo to pro ni něco  jiného,
nového a je moc ráda, že se dostala do kontaktu s touto generací.
Otevřel se jí nový svět.” (dcera klientky z programu Bok po Boku)

•

„… babička ohromně ožila. Když jí stěhovali, byla skoro na umření,
a mysleli si, že u ní budou muset být každý den, aby se nějak
adaptovala. A teď jim babička věčně říká, že na ně nemá čas, protože
má „kroužky“... A taky prý začala řešit, že by potřebovala na krk
nějakou bižu.“ (rodinná známá klientky z programu Senior Klub)

V roce 2014 se nám podařilo…
•

navýšit úvazky pracovníků, aby byla pro klienty služba časově
flexibilnější

•

zakoupit ozvučné nástroje a pomůcky, které naši klienti používají při
aktivizačních technikách

•

zajistit zajímavé přednášky, semináře a koncerty pro seniory, např.
seminář s Městskou Policií ohledně ochrany majetku, přednáška
dobrovolníků z Keni, koncert zpěváka a multiinstrumentalisty Václava
Kovaříka a studentů z JAMU

Finančně nás podpořili:

být s těmi, kteří potřebují naši podporu a pomoc

Nadace Umění pro zdraví

•

Frekvence
každé úterý a čtvrtek

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
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Kurzy, programy a akce pro veřejnost
Programová nabídka akcí pro nejširší veřejnost bez omezení věku a příslušnosti k cílové skupině.

Kurzy první pomoci

Lektorské cvičitelské kurzy

Koordinátorky:

Marta Ilievová, DiS.
marta.ilievova@crsp.cz

Koordinátorka:

Mgr. Veronika Horehleďová
veronika.horehledova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…

V roce 2014 se nám podařilo…
•

úspěšně realizovat tyto kurzy: Úrazy a první pomoc dětem, První
pomoc dětem I., První pomoc dětem II.

Úrazy a první pomoc dětem

•

realizovat stávající programy

•

zajistit novou akreditaci kurzů Inspirace hravou TV I., II., a III. u MŠMT
ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Co říkají data?

Co říkají data?
Program

Dana Chaloupková
dana.chaloupkova@crsp.cz

Program
Frekvence
4 × v roce

Frekvence

Účastníci

Metodika pohybových her s kojenci a batolaty

4

67

43

Metodika cvičení rodičů s dětmi

2

33

1

9

Účastníci

První pomoc dětem I.

4 × v roce

30

Inspirace hravou TV I.

První pomoc dětem II.

3 × v roce

29

Inspirace hravou TV II.

1

9

Inspirace hravou TV III.

1

10

Co říkají účastníci?
•

„Maximálně mi vyhovovala lektorka, mluvila srozumitelně, hlasitě
a líbila se mi možnost vyzkoušet si ledacos prakticky. Také se mi líbilo
připomenutí kurzu mailem.“

•

„Kurz ve všem přínosný, když někdo nemá zdravotní vzdělání.
Přínosné – zejména nácviky uměl.dýchání a náročná masáž srdce.
Lektorka – vše srozumitelné, výborný přístup lektorky. Místnost – trochu
chladno, ale dalo se zvládnout.“

Lektoři:
MUDr. Hana Levíčková
30

Co říkají účastníci?
• „Jsem spokojena, kurz mě zaujal, určitě se přihlásím se na další.”
• „Jsem velmi spokojena. Práce lektorů je profesionální, hry zajímavé,
zábavné.”
• „Výborný přístup, zajímavý výklad.”
• „Úžasné prostředí a lektorky, poutavá forma, spousta nápadů.”
Lektoři:
Bc. Eva Brůžičková

Mgr. Dana Skřičková

JUDr. Lenka Sazečková

MUDr. Marie Trmačová

Rok
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Kurzy, programy a akce pro veřejnost

Orientální břišní tance • Taneční mix
Koordinátorka:

Mgr. Irena Chaloupková
irena.chaloupkova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

rozšířit klientskou základnu kurzu Orientální břišní tance o nové
zájemce v dalším kurzu pro začátečníky

Co říkají data?
Program

Frekvence

Účastníci

Orientální břišní tance - začátečníci

1– 2 × týdně

26 žen

Orientální břišní tance - pokročilí

1× týdně

25 žen

Orientální večírek

2 × ročně

115 účastníků

Taneční mix

1 × týdně

23 žen

2 lekce

14 žen

128 lekcí

203 účastníků

Prázdninové orientální břišní tance
Celkem

Kurz Úrazy a první pomoc dětem

Lektoři:
Bc. Petra Čížková, DiS.
Andrea Jamborová
Ondřej Kauf
Mgr. Tereza Kaufová
Orientální večírek
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Kurzy, programy a akce pro veřejnost
Národní pouť rodin

Národní pouť rodin 29.–30. 8. 2014
Koordinátorka:

Co říkají účastníci?
•

Mgr. Jana Vaňková
jana.vankova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

rozšířit tradici pořádání Diecézní poutě rodin a uspořádat pouť
Národní

•

místo jednodenní akce uspořádat akci dvoudenní

•

zajistit program pro 5 000 účastníků

•

nabídnout občerstvení z rodinných farem na Vysočině

Bylo nám velkou ctí zúčastnit se akce Národní pouť rodin. Bylo velmi
podnětné poznat specifickou skupinu lidí, poznat duch akce, se kterým
jsem se ještě nesetkal. Na akci jsem se těšil a z tohoto úhlu pohledu
splnila mé očekávání a často si na tuto tvář akce vzpomenu.

Publikace a média:
•

www.narodnipoutrodin.cz

Lektoři:
MUDr. Maria Fridrichová
P. Dr. Tomáš Cyril Havel CFSsS

Cyril Vojtěch Kodet OCarm Th.D
Dana Žižkovská

Organizační tým:
•

Biskupství brněnské (Diecézní centrum mládeže, Katechetické
centrum)

•

Národní centrum pro rodinu

•

Centrum pro rodinu a sociální péči (Brno, pobočka Jihlava)

•

Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava

•

Farnost Žďár nad Sázavou II.

•

Akce se zúčastnilo přibližně 200 dobrovolníků.

Akci podpořili:
KINSKÝ Žďár, a.s.
město Žďár nad Sázavou
Kraj Vysočina
Mediální partneři:
• Radio Proglas
•

TV Noe
• Bio-info
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KOUS Vysočina
jednotlivé diecéze

Národní pouť rodin 2014
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Projekty Centra pro rodinu a sociální péči
Family Point místo pro rodinu ®

Family Point je místo pro rodinu,
které umožňuje péči o malé děti
a zprostředkovává informace
na podporu rodinného života.

Návštěvnost www.familypoint.cz

měsíčně

� 2 497

Návštěvnost www.jmk.familypoint.cz

měsíčně

� 695

Počet Family Pointů v Brně

31

Koordinátorky:

Počet Family Pointů v JMK

26

Mgr. Kateřina Szczepaniková
katerina.szczepanik@crsp.cz

Počet kontaktních Family Pointů v ČR

Monika Janečková
monika.janeckova@crsp.cz

5

Publikace a média:

V roce 2014 se nám podařilo…
•

ve spolupráci s ÚMČ Brno-střed otevřít Family Point v prostorách
Infocentra na Zelném trhu

•

otevřít kontaktní Family Pointy ve Zlíně a v Třebíči

•

otevřít nové základní Family Pointy v knihovně v Šardicích, v knihovně
Boskovicích a v knihovně v Mikulově

•

uspořádat setkání odpovědných osob Family Pointu z města Brna
a Jihomoravského kraje

•

připravit licenční smlouvy pro nové i stávající Family Pointy

•

rozvézt na Family Pointy hračky a knihy ze sbírky zaměstnanců
Krajského úřadu JMK (sbírka proběhla v rámci Týdne pro rodinu)

•

distribuovat na Family Pointy hračky z projektu Pošli hru a hračku
organizace Klára pomáhá o.s.

•

Minimetodika a grafický minimanuál služby Family Point

•

Propagační omalovánky Je nám spolu prima

Lektoři:
Ludmila Dufková
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová
MUDr. Hana Levíčková

Mgr. Milena Mikulková
Mgr. Gabriela Vybíralová

Co říkají data?
Program

Frekvence

Akce Family Pointu

1 × 14 dní

Kariérové poradenství (dle objednání)

Účastníci
122 osob
na 21 akcích

17 klientů / 29 konzultací

• www.familypoint.cz •
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Projekty Centra pro rodinu a sociální péči
Žijeme a pracujeme na Vysočině
Centrum pro rodinu a sociální péči v projektu zastává funkci metodika
a garanta při zakládání sítě Family Pointů, zajišťuje vzdělávání kontaktních
pracovnic, provoz webových stránek a účastní se tvorby Prorodinné koncepce
Kraje Vysočina.

Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření
do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina
v kontextu rodinné politiky kraje

Doposud byly v rámci projektu otevřeny tři kontaktní Family Pointy –
v Havlíčkově Brodě, Třebíči a Jihlavě.

Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření
do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu
rodinné politiky kraje“ zapadá do rámce koncepce rodinné politiky Kraje
Vysočina na období 2012–2016 a je zaměřen na vytvoření podmínek
vedoucích ke zlepšení a sladění pracovního a rodinného života obyvatel.

Doba realizace projektu: 1. 7. 2012– 30. 6. 2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00238

Jedná se o tříletý projekt evidovaný pod číslem CZ.1.4./3.4.04/76.00238,
který je podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a probíhá v období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2015. Příjemcem projektu je
Kraj Vysočina, na jeho realizaci se podílí nezisková organizace Informační
a poradenské centrum o.p.s., organizace Centrum pro rodinu a sociální péči
a společnost 6.SENSE s.r.o.
Cílem projektu je realizace aktivit, které povedou k podpoře rovných
příležitostí žen a mužů v kraji a zajistí slučitelnost rodičovské a profesní role
u zaměstnanců. Proto, aby dopady projektu byly co nejširší, zaměřuje se
projekt na 4 úrovně:
•

ženy/muži vracející se z MD / RD

•

územní samosprávní celky a úřady samosprávných celků, jejich
orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci

•

zaměstnavatelé
• široká veřejnost
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Fotografie ze zahájení provozu Family Pointu v Jihlavě

• www.jihlava.familypoint.cz •
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Projekty Centra pro rodinu a sociální péči
TROJLÍSTEK
•
•

uspořádat dvě akce: Pohádková cesta a Adventní vyrábění věnců
aktivně se účastnit konference „Rovné šance. Práce. Rodina. –
Spokojený občan” v rámci projektu rovnost šancí na Vysočině

Co říkají data?

TROJLÍSTEK – sblížení tří generací ®
Projekt Trojlístek zprostředkovává kontakt mezi náhradními
babičkami a rodinami s dětmi.
Jeho cílem je usnadnění návratu na trh práce pro rodiče a současně vytvoření
pracovních příležitostí pro nezaměstnané ženy.
Koordinátorka:

Mgr. Gabriela Vybíralová
gabriela.vybiralova@crsp.cz
Marta Ilievová, DiS.
marta.ilievova@crsp.cz

Program
Pohovory se zájemci

•
•
•
•
•
•
•

slavnostně ukončit projekt Trojlístek a udržet službu Trojlístek
předat službu Trojlístek na MÚ v Hodoníně, kde samostatně propojují
partnerství mezi „náhradní babičkou“ a rodinou
vytvořit databázi pro zapojené klienty
vytvořit metodiku služby Trojlístek
vydat nový letáček s informacemi o službě Trojlístek
propagovat službu Trojlístek a nabízet ji jiným organizacím v České
republice
vést 80 osobních pohovorů se zájemci o zapojení do služby Trojlístek
propojit 72 partnerství (rodina + „náhradní babička“)
realizovat devět seminářů a workshopů pro zapojené klienty

Účastníci

1 × týdně

32

Pohovory se zájemci po ukončení projektu

1 × 14 dnů

48

Trojlístek – workshopy pro rodiče i babičky

9

117

Trojlístek – společné akce rodin a babiček

2

57

Ukončení projektu Trojlístek:
Slavnostní setkání s partnery a babičkami

1

52

Co říkají účastníci?
•

V roce 2014 se nám podařilo…
•
•

Frekvence

„…Byť jsme se na jaře oficiálně rozloučili s projektem Trojlístek, jsem
velmi ráda, že všechno i nadále funguje. Myslím, že pokud jde o moji
roli „náhradní babičky”, byl to dobrý rok.

Publikace a média:
•
•
•
•

Trojlístek v televizi B-TV, 3. 11. 2014
Předání služby Trojlístek do Hodonína, Události ČT, 28. 11. 2014
Trojlístek v Českém rozhlase 2, 7. 3. 2014
Naše rodina, 21. 2. 2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.04./5.1.01/77.00091
Realizace projektu: 1. 5. 2012– 31. 5. 2014
• www.trojlistek.com •
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Projekty Centra pro rodinu a sociální péči
Podpora a upevňování rodinných vztahů prostřednictvím
společných zážitků
Publikace a média:

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro
regionální rozvoj
Koordinátorky:

Mgr. Kateřina Szczepaniková
katerina.szczepanik@crsp.cz
Mgr. Gabriela Vybíralová
gabriela.vybiralova@crsp.cz

V roce 2014 se nám podařilo…
•

transformovat základní Family Point v Hodoníně na kontaktní

•

navázat spolupráci s Familienzentrum Königstetten v Dolním
Rakousku a navštívit tamní akci pro rodiny

•

uspořádat v Brně na Špilberku mezigenerační akci Rodinné putování
po stopách svaté Zdislavy

•

předat na Family Point do Hodonína službu Trojlístek a zprostředkovat
tam první partnerství mezi rodinami a náhradními babičkami

•

v rámci projektu proběhla mezigenerační akce v Hodoníně „Podzimní
rodinné sklízení, aneb Mámo, táto, babičko, pojďme sklízet jablíčko”

•

vytvořit Minimanuál pro pořádání mezigener. oslav tradičních svátků

•

Hodonínské listy č. 5, květen 2014,

•
•
•
•
•
•
•
•

Mutěnický zpravodaj, letní, 2014
Hodonínské listy č. 6, červen 2014
Ratíškovický zvon č. 3, květen–červen 2014
Hodonínské listy č. 7, červenec 2014
Hodonínské listy č. 8, srpen 2014
Vysílání radia Proglas dne 27. 5. 2014
Leták služby Family Point a Trojlístek v Hodoníně.
Minimanuál pro pořádání mezigeneračních oslav tradičních svátků

Registrační číslo projektu: CZ0289
Realizace projektu:
leden – září 2014

Co říkají data?
Akce

36

Datum a místo

Účastníci

Rodinné putování po stopách svaté
Zdislavy

31. 5. 2014

103 dospělých
osob a dětí

Podzimní rodinné sklízení, aneb
Mámo, táto, babičko, pojďme
sklízet jablíčko

13. 9. 2014

Brno

Hodonín

158 dospělých
a dětí

Rodinné putování po stopách svaté Zdislavy
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Projekty Centra pro rodinu a sociální péči
Lektorský Everest

Projekt Lektorský Everest komplexně řeší zvyšování kvalifikace lektorů
dalšího vzdělávání v JMK zaměřených na práci s pěstouny, příslušníky
rodin v obtížných životních situacích a na lektory, kteří pracující s běžnými
rodinami nebo širokou veřejností. Projekt také nabízí mimořádnou možnost
i dalším lektorům zmapovat svůj aktuální lektorský potenciál pomocí moderní
diagnostiky a prostřednictvím lektorského Development centra a rozvíjet
cíleně své další lektorské dovednosti
Koordinátorky:

Mgr. Gabriela Boková
Mgr. Gabriela Vybíralová

Co říkají data?
Program

Počet

Účastníci

Škola lektorů (KA2)

4

45

Kurz efektivního pěstounství (KA6)

1

10

Mediační techniky (KA3)

1

12

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0055
Realizace projektu:
září 2013 – květen 2015

gabriela.vybiralova@crsp.cz
V roce 2014 se nám podařilo…
•

realizovat celkem 4× Školu lektorů v rozsahu 32 hodin, každý
účastník obdržel osvědčení

•

proškolit 10 účastníků pro přímou práci s pěstouny v rámci Kurzu
efektivního pěstounství v rozsahu 64 hodin, každý účastník obdržel
osvědčení

•

seznámit12 účastníků Lektorského Everestu s Mediačními
a facilitačními technikami v rozsahu 64 hodin, každý účastník
obdržel osvědčení

•

naplánovat školení Základy krizové intervence pod vedením
odborníků s časovou dotací 16 hodin

•

Development centrum

domluvit následující pokračování školení v rámci Základů krizové
intervence – Inkluzivní techniky s časovou dotací 16 hodin
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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 2014
Počet adresných pomocí
Celková poskytnutá částka
Počet dárců, kteří poslali dar na účet nadačního fondu
Celková částka přijatých darů za rok 2014
Čerpání darů z minulého roku

33
210 408 Kč
19
137 500 Kč
72 843,14 Kč

Všem dárcům, kteří poskytli dar na účet nadačního fondu Krok za krokem
upřímně děkujeme a velice si jejich skutku ceníme.
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Centrum pro rodinu a sociální péči
Pobočka Vysočina

Základem činnosti CRSP Vysočina jsou služby pro rodiče s dětmi.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny

Činnost je realizována v rámci prorodinných aktivit, což jsou vzdělávací
a jednorázové aktivity pro rodiče s dětmi a v rámci poskytování sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Neposeda - služba pro rodiče neklidných dětí

Volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi
•

Otevřené besedy

•

Kurz Efektivní rodičovství

•

Odborné přednášky

•

Poradna pro rodiče

•

Besedy pro rodiče

•

Workshop Rodiče rodičům

•

Vzdělávací kluby pro rodiče

•

Klub Ovečky - etická výchova
pro nejmenší

•

Krátkodobé hlídání dětí
během přednášek, besed,
workshopů apod.

Otevřené besedy
Kurz Efektivní rodičovství
Odborné přednášky
Besedy pro rodiče

Vzdělávací kluby pro rodiče
Klub Ovečky
Krátkodobé hlídání dětí

klub rodičů • terénní služba • individuální schůzky
Sociální asistence
služba určená rodinám s dětmi, které potřebují podporu

Počet intervencí v rámci SASR v roce 2014

564

Pracovníci CRSP Vysočina
Frekvence
26

Účastníci
349 rodičů a 353 dětí

2

23 rodičů

10

100 rodičů a 33 dětí

9

100 rodičů

Poradna pro rodiče
Workshop Rodiče rodičům

Sami doma - služba pro rodiče a děti, žijící v neúplných rodinách

Co říkají data?

Co říkají data?
Program

rodičovská skupina • dětská skupina • terénní služba • individuální
schůzky

35 rodičů
2

20 rodičů a 16 dětí

459

4 393 rodičů a 4 917 dětí

40

156 rodičů a 372 dětí
49 dětí

Zaměstnanci

Pracovníci DPP

Marie Bastlová
Ing. Slavka Dokulilová
Jana Duchanová
Jaroslava Fialová
Pavla Kazdová
Patrícia Kondrlová
Marcela Láníková, DiS.
Bc. Lenka Neckářová
Bc. Helena Pokorná

Mgr. Taťána Brhlíková
Lenka Ďásková, DiS.
Daniela Dokulilová
Miroslava Huková
Renata Jakoubková
Pavla Kazdová
Monika Nikodýmová
Bc. Zuzana Nováková
Marie Pavlovová
Eva Šalandová
Jana Živná
Iva Živná
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Hospodaření CRSP

MPSV

Výnosy (v tis. Kč)
Příjmy od klientů
Individuální projekt
Dotace
z toho:

Příspěvky od státu

1 762

Příspěvky od nadací

10 259

677

706

MMB odbor zdraví

695

Úroky, kurzové zisky

JMK

281

Jiné

MPSV rodina

620

3
15

Výnosy celkem:

16 063

1 034

ESF OPLZZ Žijeme a pracujeme na Vysočině

115

Náklady (v tis. Kč)

Regionární rozvojová agentura Jižní Moravy

425

Materiál celkem

MPSV sociální

857

z toho:

JMK sociální

204

Drobný hmotný majetek

MMB sociální

115

Drobný nehmotný majetek

ESF OPLZZ Na Vlně ADHD

23
210

ESF OPLZZ Trojlístek

ESF OPVK ADHD

1 585

Krok za krokem
Dary

ESF OPVK Lektorský Everest

2 631

PHM

Materiál

658
25
181
0
246

244

Potraviny, občerstvení

23

MBB Odbor školství

20

Kancelářské potřeby

156

Na podporu Národní poutě rodin 2014

52

Knihy, tiskoviny

27

Město Jihlava

230

IP Nákup výp.techniky

0

Kraj Vysočina

640

IP Nákup jiného zařízení

0

MPSV - Odbor rodiny

545

IP Spotřební zboží a provozní materiál

0

IP Přímá podpora – jiné náklady

0

Město Třešť
40

1 529

800
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Hospodaření CRSP

Služby celkem
z toho:

3 379

168

Poštovné

21

Telefony, internet

89

Ostatní náklady

Právní a ekonomické služby

783

z toho:

Energie

395

Kopírování, tisk, grafické služby

194

Opravy

22

Ubytování, stravné

100

Cestovné

Nájemné

822

Reprezentace

Ostatní služby, úklid

963

Jiné

Školení a kurzy (pro zam.)

404

Přednášky, realizace kurzů

3

IP Telefon, fax, poštovné

0

IP Jiné náklady

0

IP Vedení účetnictví

0

IP Vzdělávání pracovníků

0

Jiné
Mzdové náklady
z toho:

Odvody soc. - DPČ

Hrubé mzdy zam.HPP

Náklady celkem:

Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč)

58
1 239

129
14
679
16 056

7

0
10 780
6 380

Hrubé mzdy DPČ

670

Hrubé mzdy DPP

1 319

Odvody SP - zam.

1 588

Odvody ZP - zam.

572

Sociální pojištění (náhrada za nemoc)

Odvody zdravotní - DPČ

25
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Nešlo by to bez lidí...

Zaměstnanci CRSP
Mgr. Gabriela Boková
Bc. Markéta Dobiášová
Bc. Veronika Doležalová, DiS.
Ing. Eva Doleželová
Bc. Lenka Havrlantová
Mgr. Veronika Horehleďová
Tereza Hrobařová, DiS.
Dana Chaloupková
Mgr. Irena Chaloupková
Mgr. et Bc. Iva Chlebková
Marta Ilievová, DiS.
Renata Jakoubková

Monika Janečková
Mgr. Markéta Klímová
Milana Konečná
Ing. Petra Kotásková
Mgr. Helena Kovaříková
Mgr. Blanka Krotká
Ing. Andrea Křístková
Mgr. et Bc. Petra Kuhejdová Halířová
Hana Lokosová
Bc. Ludmila Marčišová
Mgr. Zuzana Masopustová
Ing. Jana Mrázová
Mgr. Tereza Mrhálková

Michaela Nešporová
Jan Odvářka
Marcela Ondrůjová
Bc. Barbora Pilátová
Mgr. Vendula Plačková
Bc. Adéla Pukýšová
Mgr. Zdenka Rohrerová
Mgr. Martina Slouková
Mgr. Kateřina Szczepaniková
Mgr. Květoslava Urbančíková
Mgr. Jana Vaňková
Denisa Veselková
Mgr. Gabriela Vybíralová

Pracovníci na DPČ
Bc. Michal Dess
Bc. Markéta Dobiášová
Bc. Veronika Doležalová, DiS.
Mgr. Veronika Horehleďová
Alena Chylíková
Monika Janečková
Veronika Kolářská
Jolana Kořínková Nussbaumová
Mgr. Martina Kotková
Mgr. et Bc. Petra Kuhejdová Halířová
Jan Odvářka
Radka Pavelková
Tereza Poláková
Mgr. Eva Ryšavá
Lucie Sobotková
JUDr. Irena Spitzová
Mgr. Kateřina Szczepaniková
Zuzana Wagnerová

Externí spolupracovníci
Bc. Jana Bedřichová, RPA
Michal Berger
Adéla Biravská
Ondřej Biravský
Mgr. Ondřej Bouša
Bc. Eva Brůžičková
Mgr. Martin Bušina
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Ing. Marcela Cvachová
Ing. Magdalena Černá
Mgr. Josef Červenka, R.D.
Bc. Petra Čížková, DiS.
Bc. Markéta Dobiášová
Bc. Veronika Doležalová, DiS.
Ludmila Dufková
Štěpán Graffe
Mgr. Martina Hájková
Bc. Zuzana Hartmanová
Bc. Veronika Hašová
Stanislava Havlíčková
Vratislav Hnátek
Mgr. Veronika Horehleďová
Mgr. Petra Hrabalová
Veronika Hrčková
Pavla Hudcová
Dana Chaloupková
Vendula Chaloupková
Mgr. et Bc. Iva Chlebková
Andrea Jamborová
Bc. Jarmila Janáčková
Mgr. Karolína Janatová
Monika Janečková
Mgr. Kateřina Janíčková
Miroslav Juroška
Mgr. Pavla Kadlová
Mgr. Miloslava Kameníková
Ondřej Kauf

Bc. Tereza Kaufová, DiS.
Bc. Michaela Klepáčová
Mgr. Markéta Klímová
Mgr. Petra Klusalová
Ing. Richard Kolář
Bc. Hana Kolářová
Milana Konečná
Silvie Konečná
Mgr. Jana Kopecká
Jan Kotík
Tereza Krahulová
Mgr. Pavla Krňávková
Iva Kučerová
Mgr. et Bc. Petra Kuhejdová Halířová
doc. Mgr. Lenka Lacinová, PhD.
Bc. Petra Lacinová
Iva Langerová
MUDr. Hana Levíčková
Petra Loučková
Barbora Loukotová
Bc. Dagmar Lovecká
Mgr. Olga Malá
Bc. Ludmila Marčišová
Peter Markovič
Mgr. Josef Mendel
Mgr. Ondřej Mikauš
Mgr. Milena Mikulková
MUDr. Martina Milionová
Ing. Jana Mrázová

Mgr. Tereza Mrhálková
Lucie Mucalová
Lubomír Nágl
Michaela Nešporová
Jan Odvářka
Josef Ondrůj
Mgr. David Oplatek
Mgr. Šárka Oplatková
Ing. Oldřich Ott
Šárka Pavlovičová
Mgr. Milan Pilát
Mgr. Vendula Plačková
Tereza Poláková
Bc. Vendula Poncová
Veronika Rájecká
Mgr. Zdeňka Rohrerová
Táňa Ryšavá
Pavel Řezáč
Michal Sazeček
JUDr. Lenka Sazečková
Mgr. Dana Skřičková
Mgr. Jan Serafim Smejkal
Mgr. Marie Smolková
JUDr. Irena Spitzová
Jana Sušánková
Drahomíra Svobodová
Bc. Martina Šebestová
Mgr. Pavla Šimková
Bc. Petra Škrdlíková

PhDr. Miroslava Štěpánková, PhD.
Jan Šustr
Eva Tichomirovová
MUDr. Marie Trmačová
Mgr. Květoslava Urbančíková
Mgr. Jana Vaňková
Denisa Veselková
Eliška Veškrnová
Bc. Adam Vodička
RNDr. Miroslav Vykydal
Zuzana Wagnerová
PhDr. Josef Zeman, CSc.

Na praxi v CRSP
V roce 2014 absolvovalo praxi
celkem 20 studentů z těchto škol:
•

Fakulta sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně

•

Filozofická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně

•

Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně

•

Vyšší odborná škola
knihovnických, informačních
a sociálních služeb v Brně

Zahraniční stáž v rámci programu
Erasmus absolvovali celkem
3 studenti z Katolické univerzity
v Ružomberoku.
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Podpořili nás...

Instituce
•

Evropská unie z programů ESF

p. Baxantová

p. Hořčička

p. Landsperský

p. Staněk

p. Brych

p. Janas

p. Langmajer

p. Stránský

p. Drlík

p. Janov

p. Martinásek

p. Svatý

p. Feit

p. Kaňa

p. Novotný

p. Foltýn

p. Kopecký

p. Oplatková

p. Ševčík

p. Gajzler

p. Kubíček

p. Pařízková

•

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

•

Biskupství brněnské

•

Jihomoravský kraj

•

Kraj Vysočina

•

KOUS Vysočina

p. Halenková

p. Kotlán

p. Pavlík

•

Statutární město Brno

p. Hejtmánek

p. Krajíček

p. Petřík

•

Město Jihlava

p. Hladík

p. Krčová

p. Prosová

•

Město Žďár nad Sázavou

p. Hlaváč

p. Kropáč

p. Sekaninová

•

Město Třešť

Náš dík patří…

•

Nadace Terezy Maxové

•

Nadace Umění pro zdraví

•

Fórum dárců

Organizace
•

IKEA Česká republika s. r. o .

•

Liga otevřených mužů, z.s.

•

LMC s.r.o.

•

Nemetschek Allplan Slovensko s.r.o.

•

Pankrác, a. s.
•
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Jednotlivci

Professional Facility Management a.s.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

p. Šťáva
p. Těšík
p. Žák
p. Žáková

firmě Ing. Marie Kozlové za veškeré ekonomické služby a pečlivé
vedení účetnictví
JUDr. Ireně Spitzové za právnické úkony a právní poradenství
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

Centrum pro rodinu a sociální péči
Josefská 1 • 602 00 Brno
tel.: +420 542 217 464 • +420 731 402 731
e-mail: info@crsp.cz
www.crsp.cz • www.familypoint.cz • www.trojlistek.com • www.neklidne-deti.cz • www.sluzbypestounum.cz

