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Základní údajeO nás Organizační struktura CRSPO nás

Cílové skupiny:

Děti • Dospívající • Snoubenci a manželé • Rodiče • Ženy •  

Rodiny • Neúplné rodiny • Rodiny s neklidnými a hyperaktivními dětmi • 

Pěstounské rodiny • Senioři • Odborná veřejnost

Zaměření činnosti:

Programy a služby pro rodiny • Sociálně aktivizační služby pro seniory • 

Služby určené pěstounským rodinám • Vzdělávání • Poradenství

CRSP je:

• 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)

• členem Asociace center pro rodinu

• členem koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb 

města Brna

• členem Poradního sboru pro rodinu Rady města Brna 

a Jihomoravského kraje

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: Biskupská 218/7, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Marcela Ondrůjová, ředitelka

Zřizovatel: Biskupství brněnské

Poslání:

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

Kontakt:

tel.: +420 542 217 464

e-mail: info@crsp.cz

www.crsp.cz

Bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 2111465192/2700
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Odhadem se poutí zúčastnilo cca 2000 návštěvníků, kteří si opět 
mohly užít koncert Pavla Helana, divadelní vystoupení Tarsan - příběh 
o Pavlovi z Tarsu nebo zajímavá stanoviště v Zahradě milosrdenství.

Zároveň už počtvrté proběhla v dubnu Rodinná pouť na Vranov, 
kterou pořádáme ve spolupráci s brněnskými církevními školami 
a Biskupstvím brněnským. Akce se pomalu dostává do povědomí 
veřejnosti a v roce 2016 se jí zúčastnilo více než 140 poutníků – 
rodin s dětmi.

CRSP nabízí širokou škálu programů, z nichž si mohou rodiny vybrat 
s ohledem na fázi vývoje, ve které se nacházejí, nebo jaké problémy 
právě řeší. Nastávající rodiče zde mohou absolvovat kompletní 
předporodní přípravu, rodiny s malými dětmi mají možnost 
navštěvovat cvičení rodičů s dětmi. V Kurzu efektivního rodičovství 
zase rodiče mohou najít podporu a dobrou inspiraci. 

Dlouhodobě se CRSP věnuje 
problematice rodin s neklidnými 
a hyperaktivními dětmi, pro které nabízí 
setkávání rodičovských skupin, vzdělávání 
pro rodiče i odborníky, přímou práci 
s dětmi a v rámci sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi také terénní 
práci přímo v rodině. 

Nedílnou součástí nabídky CRSP 
jsou také Služby určené pěstounským 
rodinám, v jejichž rámci je pěstounům 
poskytována podpora, vzdělávání a také 
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pobytové aktivity. Prostřednitvím akreditovaných kurzů nabízíme 
také vzdělávání pro odborníky - sociální pracovníky a úředníky, kteří 
pracují s pěstounskými rodinami.

CRSP ve své činnosti nezapomíná ani na seniory, kterým v rámci 
sociálně aktivizačních služeb pro seniory nabízí službu Bok po boku. 
Jedná se o individuální a skupinovou spolupráci na podporu 
aktivního života seniorů, která probíhá ambulantní i terénní formou.

V průběhu roku 2016 se také podařilo zahrnout do nabídky CRSP 
nové programy. Poprvé proběhl výcvik lektorů pro vedení příprav 
na manželství, díky kterému bylo vyškoleno sedm manželských párů. 
Další novinkou mezi našimi programy byly odpolední dětské kluby 
pro žáky na 1. stupni základních škol, které většinou z kapacitních 
důvodů nemohou navštěvovat školní družinu. CRSP zajišťuje tři tyto 
kluby – KERáček s prvky efektivního rodičovství (Brno), Hyperáček pro 
děti s ADHD (Brno) a Ježeček (Jihlava).

Největší událostí nejen roku 2016, ale v celém životě CRSP, bylo 
stěhování organizace do nových prostor. Od února 2016 tak 
CRSP sídlí ve zrekonstruované budově na ul. Biskupská 7 v Brně. 
S ohledem na potřeby a spokojenost našich klientů si však CRSP 
ponechalo prostory na bývalé adrese Josefská 1, především kontaktní 
Family Point a zázemí pro odpolední dětské kluby.

Věříme, že i rok 2017 bude pro nás úspěšný co do kvality námi 
nabízených programů a služeb a že se naši klienti a návštěvníci 
k nám budou rádi vracet.

Marcela Ondrůjová, ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) je nezisková organizace, 
která již od roku 1992 nabízí rodinám programy a služby zaměřené 
na podporu hodnot manželství a rodiny ve všech fázích vývoje. 
Zřizovatelem CRSP je Biskupství brněnské.

V rámci své činnosti nabízíme programy a služby pro rodiny 
a seniory, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 
aktivizační služby pro seniory, vzdělávání pro odbornou i širokou 
veřejnost a poradenství. Cílovými skupinami, ke kterým programy 
a služby směřují, jsou partneři a snoubenci, manželé, úplné 
a neúplné rodiny s dětmi, rodiny s hyperaktivními a neklidnými 
dětmi, pěstounské rodiny, senioři a odborníci (sociální pracovníci, 
pedagogové, pracovníci s rodinami apod.).

V roce 2016 se nám podařilo udržet a rozvinout nabídku našich 
programů, aktivit a služeb, které i nadále poskytujeme ve vysoké 
kvalitě, tak aby naši klienti vždy odcházeli 
spokojení a rádi se k nám vraceli. Během 
roku 2016 navštívilo naše programy 
nebo využilo našich služeb celkem 5851 
klientů.

Již tradičně se podařilo ve spolupráci 
s Biskupstvím brněnským a farností 
ve Žďáru nad Sázavou k plné 
spokojenosti návštěvníků zorganizovat 
již 13. Diecézní pouť rodin. Prostory 
žďárského zámku tak v poslední 

srpnovou sobotu opět ožily bohatým 
programem pro celé rodiny. 

Úvodní slovo ředitelky CRSPRok 
2016
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PRAKTICKÉ KURZY

Cvičení s přípravou na porod 1× týdně 45

Cvičení pro těhotné 2× týdně 60

Zacházení s novorozencem, hygiena 7 60

Péče o nemocného kojence, resuscitace 4 24

Celkem 531

Co říkají účastníci?

•	 Ráda	bych	Vám	poděkovala	za	semináře	s	MUDr.	Levíčkovou,	které	
jsem	ve	Vaší	organizaci	absolvovala.	V	obou	kurzech	(Masáže	
pro	kojence,	Péče	o	nemocného	kojence)	jsem	byla	s	výkladem	
a	přístupem	paní	lektorky	maximálně	spokojená.	Byla	velmi	
příjemná,	po	odborné	stránce	velmi	dobře	připravená,	ochotně	nám	
zodpověděla	i	dotazy,	které	se	přímo	netýkaly	výkladu,	ale	souvisely	
s	miminky	či	mateřstvím,	její	výklad	byl	srozumitelný,	měl	spád	
a	dozvěděla	jsem	se	spoustu	užitečných	informací.	
Paní	lektorka	nás	dokonce	i	informovala	o	dalších	kurzech,	které	Vaše	
organizace	rodinám	nabízí,	což	jako	bývalá	manažerka	vzdělávání	pro	
dospělé	(to	byla	má	předchozí	pracovní	pozice	po	dobu	téměr	12	let)
dokážu	ocenit.

Lektoři:

Předporodní kurzy

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

V roce 2016 se nám podařilo…

• uskutečnit celkem 47 předporodních kurzů a seminářů, které 
navštívilo 471 klientů

• ponechat kurzy ve stávajícím rozsahu

• zapojit se už pošesté do kampaně Světový týden respektu k porodu 
přednáškou PhDr. Miloslavy Kameníkové „Moje tělo, moje dítě, moje 
rozhodování“, které se zúčastnilo 21 osob, z toho patnáct maminek 
a šest tatínků

Co říkají data?

TEMATICKÉ KURZY Frekvence Účastníci

Konec těhotenství 5 57

Porod 5 63

Bonding, aneb jak navázat vztah s miminkem 5 58

Šestinedělí, péče o novorozence 5 59

Kojení, výživa 5 63

Víkendový kurz pro nastávající rodiče 2 21

Moje tělo, moje dítě, moje rozhodování 1 21

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.

TĚHOTNÉ ŽENY • NASTÁVAJÍCÍ RODIČEMLADÍ • PARTNEŘI • SNOUBENCI

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.

•	 Nejvíce	se	mi	líbilo	v	první	hodině	to	oslovování,	to	hodně	změnilo	
můj	názor	na	přípravu	na	manželství.	Změnil	se	i	styl	hádek	
u	nás,nenecháváme	hádky	otevřené	a	snoubenec	se	už	bezdůvodně	
neuráží,	vše	si	vždy	vyříkáme.	Děkujeme.

Publikace a média:

• Pořad o manželství, který natočila redaktorka Proglasu Terezie 
Breindlová a vysílal se v sobotu 10. 10. 2015 ve 22.10 hod. 
a 15. 10. 2015 v 9.30 hod., přístupný je na audioarchivu  
na www.proglas.cz.

Lektoři:

Mgr. Milana Vykydalová
RNDr. Miroslav Vykydal

Škola partnerství

Koordinátorka: Mgr. Milana Vykydalová
 milana.vykydalova@centrum.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• opět se zvýšil počet párů v přípravě na manželství a proběhly 
programy „Školy partnerství“ 

• zrealizovat první Kurz pro lektory příprav na manželství - viz kap. 
Lektoři

Co říkají data?

Škola partnerství Frekvence Účastníci

Víkendové kurzy partnerství 8 víkendů 40

Večerní kurzy partnerství 20 14

Příprava na manželství (PM) 124 78

Večerní kurzy pro jednotlivce 4 6

Individuální setkání s klienty 34 33

Celkový počet účastníků Školy partnerství 171

Co říkají účastníci?

•	 Některé	věci	se	zdají	automatické	a	samozřejmé,	ale	ona	to	zase	
taková	samozřejmost	není.	V	některých	věcech	jste	nám	opravdu	
otevřela	oči.	Já	osobně	oceňuji	lekci	o	komunikaci,	díky	níž	jsem	
si	uvědomila	chování	některých	členů	v	mé	rodině.	Partner	nejvíce	
oceňuje	lekci	o	výchově	a	rady	pro	výchovu	dětí.	Moc	děkujeme	
za	kurz	a	Váš	osobní	přístup.	Vaše	práce	má	smysl!	

Bc. Jana Bedřichová
Bc. Blanka Čermáková
Mgr. Anna Fiľová
Pavlína Kallusová
PhDr. Miloslava Kameníková

Bc. Petra Lacinová
Bc. Hana Laskafeldová
MUDr. Hana Levíčková
Bc. Dagmar Lovecká
Bc. Miroslava Tomická
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Lektoři:

Nabízíme programy, na kterých mohou rodiče a prarodiče strávit čas společně se svými dětmi a vnoučaty.

RODINY 

Programy na podporu rodičovských kompetencí

RODIČE

Kurz efektivního rodičovství ®

Koordinátorka: Mgr. Jana Vaňková
 jana.vankova@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• zahrnout do naší nabídky nově Kurz efektivního rodičovství s hlídáním 
dětí - kurz měl velký ohlas, děti i rodiče si jej užili

• uskutečnil se také jeden Lekorský kurz efektivního rodičovství a tři 
navazující semináře pro lektory KER - viz kap. Lektoři

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

KER s hlídáním dětí 2× 20

KER soboty 1× 9

KER pobočka Třešť 1× 11

KER Rodinné centrum Vacenovice 1× 12

Celkem 52

Co říkají účastníci?

•	 Bolo	to	super,	v	rodine	pribudla	väčšia	harmónia,	surodenecke	
nezhody	sa	minimalizovali.	Aj	keď	som	cestovala	z	Ba,	vždy	som	sa	
tešila.	Ďakujem.

•	 Skvělá	lektorka	s	životními	zkušenostmi	a	dlouholetou	praxí	jak	
s	rodinami,	tak	profesní.

•	 Kurz	mi	pomohl	v	tom,	že	jsem	klidnější,	radostnější	a	jistější.

•	 Díky	kurzu	se	mi	podařilo	změnit	styl	výchovy,	zkušenosti	lektorky	byly	
obohacující.

• www.efektivnirodicovstvi.cz •

Cvičení po porodu pro maminky s dětmi

Koordinátorky: Bc. Kateřina Spurná (do srpna 2016)

 Marta Ilievová, DiS. (od září 2016)
 marta.ilievova@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• nabídnout maminkám hlídání dětí v ceně kurzu po celou jeho dobu, 
najít novou lektorku, která se velmi osvědčila a pod jejím vedením 
zmodernizovat a zatraktivnit koncepci kurzu

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Cvičení po porodu pro maminky s dětmi 1× týdně 19

Lektoři:
Mgr. Lucie Fridrichová
Mgr. Kateřina Janíčková

Pohybové hry s dětmi • Masáže kojenců

Koordinátorky: Bc. Kateřina Spurná (do 8/2016)

 Mgr. Ivana Štěpánková (od 9/2016) - pohybové hry
 ivana.stepankova@crsp.cz

 Marta Ilievová, DiS. (od 9/2016) - masáže kojenců
 marta.ilievová@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• přijmout nové lektorky, které velmi kvalitně a odborně vedou kurzy

• naplnit kapacitu kurzů

Co říkají data?

Pohybové hry Frekvence Účastníci

Pohybové hry s kojenci 6–12 měsíců 1× týdně
32 dětí  

(+32 rodičů)

Pohybové hry s kojenci 1–2 roky 2× týdně
49 dětí  

(+49 rodičů)

Pohybové hry s dětmi 2–3 letými 2× týdně
50 dětí  

(+50 rodičů) 

Masáže kojenců 2 běhy / 5 lekcí 10

Co říkají účastníci?

•	 Díky	za	krásnou	zkušenost.	

•	 Obsah	byl	adekvátní	věku	dětí	i	přesto	pestrý	a	pro	děti	zajímavý.

•	 Lektorka	byla	naprosto	perfektní,	dcera,	stejně	jako	ostatní	děti,	ji	
zbožňovala.	

•	 Setkání	s	dětmi	a	rodiči,	prostor	pro	vyběhání	a	inspirace	na	aktivity.

•	 Děti	se	vyběhají,	mají	zábavu	a	jinou	činnost,	než	jindy.

MUDr. Hana Levíčková
Mgr. Lenka Němcová

Mgr. Hana Pešatová 
Mgr. Veronika Tomanová

•	 Velmi	se	mi	líbily	praktické	úkoly,	které	jsme	si	na	sobě	vyzkoušeli	
a	vzájemné	sdílení	rodičovských	zkušeností.

Lektoři:
Mgr. Šárka Pantůčková
Mgr. Jana Vaňková
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Garantujeme komplexní proškolení lektorů vedené odborníky s dlouholetými zkušenostmi z praxe.

LEKTOŘI

Garantujeme komplexní proškolení lektorů vedené odborníky s dlouholetými zkušenostmi z praxe.

LEKTOŘI

•	 Děkuji	za	prohlubování	lektorských	dovedností,	organizace	i	obsah	
semináře	se	mi	líbil.

•	 Opět	se	těším	na	příští	rok	a	na	nová	témata	v	lektorském	vzdělávání.

Lektoři
Mgr. Hana Sedláková
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Lektorský kurz efektivního rodičovství ®

Semináře pro lektory KER

Koodinátorka: Mgr. Jana Vaňková
 jana.vankova@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• opět zorganizovat kurz pro lektory efektivního rodičovství 
a pokračovat v šíření jeho myšlenek mezi nové lektory a rodiče

• vyškolit velkou skupinu lektorů ze Slovenska, takže efektivní 
rodičovství se stále rozšiřuje i za hranicemi naší republiky

• uspořádat tři semináře určené k dalšímu vzdělávání lektorů 
efektivního rodičovství

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Kurz pro lektory KER 1 14

Adolescence 1 9

Komunikace 1 9

Ostrov rodiny 1 9

Co říkají účastníci?

•	 Na	výcviku	se	mi	líbila	otevřenost,	atmosféra,	společenství	a	výborné	
lektorské	vedení.

•	 S	formou	a	organizací	výcviku	jsem	byl	zcela	spokojený.

•	 Poznatků	získaných	na	tomto	kurzu	využiji	jak	v	rodině,	tak	při	
lektorské	práci.

• www.efektivnirodicostvi.cz •

Kurz pro lektory příprav na manželství

Koodinátorka: Mgr. Milana Vykydalová
 milana.vykydalova@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• vyškolit 14 nových lektorů (sedm manželských párů) pro vedení 
příprav na manželství - 6 párů z brněnské a 1 pár z ostravské diecéze

• kurz (celkem 4 setkání) probíhal od září do prosince

• všechny páry absolvují v roce 2017 praktickou část kurzu, náslechy 
a vyzkoušejí si vedení části Přípravy na manželství za účasti školitele, 
poté, pokud získají souhlas z biskupství či kněze ve farnosti, mohou 
být lektory Příprav na manželství a Kurzu partnerství

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Kurz pro lektory příprav na manželství 1 7 párů

Lektoři:
Mgr. Milana Vykydalová a RNDr. Miroslav Vykydal

Lektoři:Metodiky pohybových aktivit

Koodinátorka: Mgr. Hana Filipová
 hana.filipova@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• vytvořit, vyzkoušet a „vyladit“ novou koncepci vzdělávacích kurzů 
pohybových aktivit

• s pomocí nových lektorů vnést svěží vítr do stojatých vod

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Metodika pohybových her s kojenci a batolaty 4 68

Metodika cvičení rodičů s dětmi 1 11

Metodika pohybové výchovy předškolních dětí 1 10

Inspirace hravou tělesnou výchovou 2 26

Celkem 115

Co říkají účastníci?

•	 S	kurzem	jsem	velice	spokojená.

•	 Velice	si	vážím	výborných	lektorek	a	jejich	dlouholeté	praxe.

•	 Kladně	hodnotím	materiální	zajištění	kurzu.

•	 Úžasné	inspirace	pro	další	práci.

•	 Báječná	vyváženost	a	propojenost	teorie	a	praxe,	mnoho	inspirace.

•	 Dobré/	vhodné/	bezvadné	místo	konání	a	zázemí.

Tereza Boháčová, DiS.
Mgr. Hana Filipová
JUDr. Lenka Sazečková

Mgr. Dana Skřičková
Mgr. Karla Večeřová
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Nabízíme zájmové vzdělávání pro širokou veřejnost i volnočasové aktivity.

VEŘEJNOST - VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ

Zdravotní cvičení

Koordinátorky: Bc. Kateřina Spurná (do 8/2016)

 Mgr. Ivana Štěpánková (od 9/2016)
 ivana.stepankova@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• přijmout novou lektorku, která vede kurz velmi odborně a kvalitně

• udržet zájem o kurz a stávající rozsah účastníků

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Zdravotní cvičení 4× týdně 80

Letní zdravotní cvičení 1× týdně 11

Co říkají účastníci?

•	 Cvičení	je	vedeno	velmi	odborně.	

•	 S	cvičením	jsem	velmi	spokojena,	lektorka	dělá	svoji	práci	s	velkým	
nasazením.

•	 Do	cvičení	chodím	pravidelně	už	delší	dobu	a	rozhodně	budu	
pokračovat.

Lektoři:

Kurz Úrazy a první pomoc dětem

Seminář Vady páteře u dětí

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

V roce 2016 se nám podařilo…

• realizovat čtyři kurzy pro rodiče, pedagogické pracovníky, lektory 
kroužků pro děti, pracovníky prorodinných zařízení, chůvy a všechny, 
kdo zodpovídají a mají v péči děti

• připravit nový seminář zaměřený na prevenci a diagnostiku vad 
páteře u dětí s možností přímé konzultace s fyzioterapeutkou

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Úrazy a první pomoc dětem 4 34

Vady páteře u dětí 1
3 dospělí

1 dítě

Co říkají účastníci?

•	 Kurz	měl	vysokou	úroveň.

•	 Líbilo	se	mi	všechno,	hlavně	nácvik	resuscitace.

•	 Kurz	bych	všem	doporučila.

•	 Kurz	se	mi	moc	líbil,	paní	lektorka	je	výborná.

Lektoři:
Bc. Petra Lacinová

MUDr. Hana Levíčková

Doc. PaedDr. Marie Blahutková
Mgr. Hana Filipová
Mgr. Kateřina Janíčková

Iva Kučerová
Mgr. Jana Vaňková

Lektoři:
Bc. Petra Čížková
Andrea Jamborová

Orientální břišní tance a Indické tance

Koordinátorky: Bc. Kateřina Spurná (do 8/2016)

 Marta Ilievová, DiS. (od 9/2016)
 marta.ilievova@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• udržet kvalitu kurzu, který v Centru pro rodinu a sociální péči běží 
skoro 10 let

• naplnit čtyři skupiny různě pokročilých lekcí Orientálních břišních 
tanců a jednu skupinu Indických tanců

• na konci každého pololetí zorganizovat závěrečný orientální večírek 
se zajímavými hosty a hojnou účastí kurzistek i návštěvníků z řad 
přátel, kamarádů a rodin

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Orientální břišní tance - začátečníci 1× týdně 17

Orientální břišní tance - středně pokročilí 1× týdně 12

Orientální břišní tance - pokročilí I 1× týdně 21

Orientální břišní tance - pokročilí II 1× týdně 25

Indické tance 1× týdně 7

Orientální večírek 2 155

Co říkají účastníci?

•	 Lektorka	je	moc	fajn,	jsem	ráda	za	její	inspiraci,	kterou	nám	při	
orientálních	tancích	dává.	Díky	kurzu	jsem	poznala	mnoho	fajn	lidi,	
tvoříme	dobrou	partu	a	jednou	za	čas	spolu	strávíme	i	víkend.

Nabízíme zájmové vzdělávání pro širokou veřejnost i volnočasové aktivity.

VEŘEJNOST - VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ
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POUTĚ RODIN

Deicézní pouť rodin • Rodinná pouť na Vranov
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 PROGRAMY

16

Duchovní obnovy • Programy pro rozvedené

Koodinátorka: Ilona Zaplatilová
 ilona.zaplatilova@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• pokračovat ve všech dříve nastavených programech

• u většiny programů došlo k mírnému nárůstu počtu účastníků

• rozvíjet dobré vztahy v rodinách, mezi manželi, rodiči a dětmi

• poskytnout duchovní občerstvení a posilu do všedních dnů

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Postní duchovní obnova 1 30

Adventní duchovní obnova 1 34

Přednáška „Manželství není jen kus papíru” 
v rámci Národního týdne manželství

1 27

Duchovní večery pro manžele 1 × měs. 340

Rodinná pouť na Vranov 1 140

Setkání rodičů se ztrátou dítěte 1 × měs. 18

Duchovní setkání rozvedených 1 18

Rozvod a život v církvi 1 55

Duchovní obnova rozvedených 1 8

Víkend Otec-syn 1 24

Víkend Matka-dcera 1 14

Co říkají účastníci?

•	 Byly	jsme	moc	rády,	že	můžeme	být	spolu	jen	my	dvě,	moc	jsme	si	to	
užily!

•	 Nejvíce	se	nám	líbily	aktivity	ve	dvojicích	na	prohloubení	vztahu.

•	 Skvělá	možnost	sdílení	se	s	ostatními,	jak	vychovávají	své	syny!

•	 Moc	jsme	si	obnovu	užili,	děkujeme.

•	 Možnost	zklidnění,	strávit	společné	chvíle	jen	s	manželem	bez	dětí.

•	 Prostor	pro	osobní	modlitbu.

•	 Vyvážený	program	–	čas	jeden	na	druhého.	

•	 Oceňuji	vaši	upřímnou	snahu	vcítit	se	a	pomoci	rozvedených	lidem.

•	 Odnáším	si	pokoj	a	mír	v	duši!

Publikace a média:

• Katolický týdeník

Lektoři:

R. D. ThLic. David Ambrož
P. Dipl. theol. Daniel Bořkovec, ISch
R. D. Mgr. Jindřich Čoupek
MUDr. Taťjana Horká
R. D. Mgr. Jiří Kaňa
R. D. Ing. Jan Kotík
Mgr. Lucie Kotková
R. D. Mgr. Jindřich Kotvrda

R. D. ThLic. Tomáš Koumal
MUDr. Hana Levíčková
R. D. Mgr. Miroslav Slavíček
Mgr. Česlav Škvařil
Mgr. Jan Špilar
Mgr. Jana Vaňková
Magdalena Vaňková

Diecézní pouť rodin 27. 8. 2016

Koordinátorka: Mgr. Jana Vaňková

 jana.vankova@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• uspořádat již 13. ročník Diecézní pouti rodin

• zajistit program pro 2 000 účastníků

 » účinkující: Pavel Helan, divadelní soubor Spojené farnosti

 » přednášející: R. D. Mgr. Petr Vrbacký, Mgr. Tereza Kozderová, DiS., 
Mgr. Božetěch Hurt, Th.D., P. Mgr. Libor Všetula, SDB

 » svátost smíření: P. ThLic. Józef Wojciech Gruba, SAC

• nabídnout občerstvení od místních dodavatelů z Vysočiny

• navázat spolupráci s Diecézní charitou Brno

Organizační tým:

• Biskupství brněnské (Diecézní centrum mládeže, Katechetické 
centrum)

• Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

• Farnost Žďár nad Sázavou II.

• Akce se zúčastnilo přibližně 100 dobrovolníků

Akci podpořili:
KINSKÝ Žďár, a.s.

Kraj Vysočina

KOUS Vysočina

Mediální partner:
Rádio Proglas
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TROJLÍSTEK sblížení tří generací®

Propojujeme rodiny, které z různých důvodů nemají valstní prarodiče, s náhradními babičkami.

XY.	Stali	se	z	nás	postupem	času	kamarádi	a	tento	náš	kamarádský	
vztah	myslím	funguje	na	jeho	důvěře	a	respektu	ke	mně,	já	naopak	
respektuji	zase	jeho	„maličkost“	a	dětský	svět.	Po	celou	dobu	mě	těšilo,	
jaké	nejrůznější	situace	-	které	někdy	přinášely	opravdu	hodně	úsměvů	
do	tváře	-		jsem	s	XY	mohla	zažívat.	Také	on	udělal	ve	svém	dětském	
vývoji	mnoho	pokroku	a	doufám,	že	jsem	i	já	k	tomu	aspoň	malou	
měrou	přispěla.	

Publikace a média:

• Bulletin Ženy 50 2/16

• reportáž Českého rozhlasu 8/3/16

• Zpravodaj městské části Brno-střed 4/16

• časopis Rodinný život 4/16

• časopis Senior pas 6/16

Vedoucí služby: Marta Ilievová, DiS.
 marta.ilievova@crsp.cz

Koordinátorky: Mgr. Blanka Krotká
 Ing. Andrea Křístková

V roce 2016 se nám podařilo…

• vést 33 vstupních pohovorů se zájemci o službu Trojlístek

• propojit 39 rodin s náhradními babičkami

• uskutečnit společné setkání náhradních babiček s názvem „Kafe 
s Trojlístkem”, na kterém mohly sdílet mezi sebou své zkušenosti 
a zážitky z rodin, ve kterých pomáhají s péčí o děti

• uspořádat společnou akci pro rodiny a náhradní babičky a to výlet 
do Lama centra s Trojlístkem

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci 

Kafe s Trojlístek 1 19

První pomoc dětem I. 2 16

První pomoc dětem II. 2 12

Co říkají účastníci?

•	 Navštěvuju	rodinu	paní	XY.	Mají	dvě	děti	ve	věku	2,5	a	4,5	roku.	Teď	
posledního	půl	roku,	co	maminka	pracuje,	vyzvedávám	děti	ze	školek	
a	ze	školiček	a	ještě	je	odpoledne	“trochu	provětrám”.	Starší	dítě	
mi	říká	teto	nebo	tetobabi,	menší	jen	babi.	Vztahy	s	rodinou	máme	
výborné.

•	 Mojí	rodinou,	ke	které	stále	docházím,	je	rodina	XY	se	synem	XY.	V	létě	
už	to	budou	dva	roky	od	našeho	prvního	setkání.	Jsem	velmi	ráda,	že	
i	tady	mám	s	uvedenou	rodinou	přátelský	vztah	a	to	platí	i	o	malém	

• www.trojlistek.com •

SLUŽBY URČENÉ 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.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Klubová setkání 9 58

Vzdělávací semináře 7 50

Bavlnka (respitní skupinka pro děti) 15 56

Víkendové vzdělávací pobyty 2 44

Příměstský tábor 1 10

Co říkají účastníci?

•	 Víkendový	pobyt	byl	velmi	hezký	a	užitečný.	O	děti	bylo	dobře	
postaráno.	Měly	hodně	aktivit,	které	si	užily.	Děkuji	za	sebe	i	chlapce.	
Byla	tady	dobrá	skupina,	kde	si	navzájem	rozumíme	a	předáváme	si	
svoje	zkušenosti	a	rady.	Paní	lektorky	jsou	super.

•	 Jsme	velmi	vděční	za	osobní	návštěvu	a	diskusi	s	předáváním	osobních	
zkušeností	a	poznatků	zkušené	pěstounky.

•	 Tento	víkend	byl	pro	nás	naprosto	ojedinělý,	jelikož	jsme	se	setkali	
s	pěstounkou,	která	nás	seznámila	s	jejími	zkušenostmi	při	výchově	
našich	svěřenců	v	pěstounské	péči.	Velice	poučné.	Za	naší	rodinu	
100%	spokojenost,	i	s	prostředím	místa	pobytu.	

Lektoři:

Vedoucí služby: Mgr. et Mgr. Anna Orlová
 anna.orlova@crsp.cz

Klíčové pracovice: Bc. Tereza Jelínková (od 12/2016)
 Mgr. Zdeňka Rohrerová
 Veronika Růžičková, DiS.

V roce 2016 se nám podařilo…

• uzavřít 13 nových dohod o výkonu pěstounské péče (dále jen 
dohoda). Tři dohody byly z různých důvodů ukončeny, na konci roku 
2016 jsme tak měli uzavřených 40 dohod s pěstounskými rodinami. 

• rozšířit náš tým o novou klíčovou pracovnici Bc. Terezu Jelínkovou

• rozšířit tým spolupracujících odborníků o psychology Mgr. Zuzanu 
Sakařovou, Mgr. Evu Oujezskou a Mgr. Jakuba Smetanu. I nadále 
pokračovala spolupráce s psychoterapeutem Mgr. Petrem Sakařem, 
Ph.D., a speciální pedagožkou Mgr. Šárkou Pantůčkovou. 

• v rámci zajišťování povinného vzdělávání pěstounů se podařilo 
zrealizovat několik vzdělávacích seminářů, pravidelná klubová setkání 
pěstounů a dva víkendové vzdělávací pobyty. Zvládli jsme také 
aktualizovat a rozšířit nabídku e-learningových kurzů, o které mají 
naši klienti, ale i pěstouni z jiných organizací stále větší zájem. 

• na podzim nastartovat realizaci dvouletého projektu „Podpora 
plánování průběhu pěstounské péče“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0
/15_023/0001410, zaměřeného na podporu kvality poskytované 
sociálně-právní ochrany dětí. 

• v červnu se nám podařilo za podpory Kruhu rodiny, Nadačního fondu 
J&T a Nadace ČEZ zapojit v rámci akce ke Dni otců do propagace 
náhradního rodičovství (projekt Společně o pěstounské péči). 

Mgr. Ondřej Bouša
JUDr. Alena Brožková
Mgr. Eva Fojtová
Mgr. Bohuslava Horská
PhDr. Martina Kosová
Mgr. Martina Neumannová

Mgr. Martina Přenosilová
Bc. Taťána Sojková
RNDr. Miloslava Striová
Mgr. Michaela Širůčková, Ph. D.
Mgr. Jana Trepačová

• www.sluzbypestounum.cz •

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Nabízíme jak skupinové programy pro děti s ADHD, tak i individuální práci v přirozeném sociálním prostředí dítěte. Pro rodiče 
a pracovníky s dětmi realizujeme řadu odbornýych vzdělávacích programů.

PROGRAMY V OBLASTI PODPORY RODIN S DĚTMI S ADHD

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

SKEENER – Program pro hyperaktivní 
a neklidné děti ve věku 8–10 let

19 16

SKEENER – Program pro hyperaktivní 
a neklidné děti ve věku 11–13 let

19 16

• www.neklidne-deti.cz •

SKEENER - program pro hyperaktivní a neklidné děti

Program je určen hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 8–13 let a je 
zaměřen na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, 
agrese) a zlepšení komunikace ve skupině. Děti se naučí lépe komunikovat 
a spolupracovat s vrstevníky i dospělými a to formou her a činností, které 
jsou přijatelné jejich věku. Uvedené dovednosti mohou děti využít ve škole 
i běžném životě. 

Vedoucí programu: Mgr. Markéta Dobiášová
 marketa.dobiasova@crsp.cz

 Mgr. Blanka Burešová
 blanka.buresova@crsp.cz

Koordinátorka: Mgr. Markéta Dobiášová
 marketa.dobiasova@crsp.cz

Asistentky: Bc. Tereza Jelínková
 Mgr. Martina Slouková

V roce 2016 se nám podařilo…

• aktivně do programu zapojit 32 hyperaktivních a neklidných dětí 
ve věku 8–13 let, které jsme nově rozdělili do dvou skupin dle 
věkových kategorií (8–10, 11–13 let),

• inovovat motivační plány pro děti na míru jejich zájmům tak, aby byla 
spolupráce s nimi ještě více efektivní,

• umožnit dětem větší počet setkání v jarním běhu s cílem podpořit 
jejich fungování v kolektivech a v rodinách s blížícím se náročným 
koncem školního roku,

• stabilizovat v rámci skupiny ty hyperaktivní a neklidné děti, které do té 
doby v rámci kolektivu nezvládaly téměř vůbec fungovat.

Nabízíme jak skupinové programy pro děti s ADHD, tak i individuální práci v přirozeném sociálním prostředí dítěte. Pro rodiče 
a pracovníky s dětmi realizujeme řadu odbornýych vzdělávacích programů.

PROGRAMY V OBLASTI PODPORY RODIN S DĚTMI S ADHD

Co říkají data?

Program Počet 
setkání Účastníci 

Háďata - program pro rodiče s hyperaktivními 
a neklidnými dětmi

39 21

Háďata - program pro rodiče s hyperaktivními 
a neklidnými dětmi

Program pro rodiče s dětmi ve věku 4–7 let, který je založen na principu 
pozitivního ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. Zaměřuje se 
na podporu motorického vývoje rehabilitací koordinačních potíží souvisejících 
s problematikou hyperaktivity a neklidu (aktivity na posilování hrubé i jemné 
motoriky, stabilitu, pozornost, práci se svalovým napětím, tělesným neklidem 
a relaxaci). Program probíhá hravou formou. 

Vedoucí programu: Bc. et Mgr. Iva Chlebková
 iva.chlebkova@crsp.cz

Koordinátorka: Mgr. Martina Slouková
 martina.sloukova@crsp.cz

Asistentky: Tereza Hrobařová, DiS.
 Bc. Tereza Jelínková
 Mgr. Martina Slouková

V roce 2016 se nám podařilo…

• aktivně do programu zapojit 21 rodičů s hyperaktivními a neklidnými 
dětmi ve věku 4–7 let

• rozčlenit program během roku celkem do 3 běhů tak, abychom 
uspokojili zájem většího počtu rodičů s dětmi

• obohatit metodiku programu o nové a nápadité aktivity, které jsme 
začali během Háďat využívat

• poskytnout rodičům a dětem společně kvalitně strávený čas 
s cílem inspirovat se vhodnými podpůrnými technikami pro práci 
s hyperaktivními a neklidnými dětmi • www.neklidne-deti.cz •
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Sociálně aktivizační služba pro seniory

SENIORKY, SENIOŘI

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Ambulantní práce
2× týdně a dle potřeb klienta 

na 1,5 hodiny
15

Terénní práce
1× týdně u každého klienta 

na 1,5 hodiny
12

Bok po boku

Vedoucí služby: Mgr. Veronika Lelková, DiS.
 veronika.lelkova@crsp.cz

Další pracovníci:  Mgr. Zuzana Hartmanová
 Mgr. Blanka Krotká

V roce 2016 se nám podařilo…

• podporovat celkem 27 klientů při řešení jejich osamělosti

• posilovat individuální přístup při práci s klientem a pokračovat 
ve zvyšování kvality a efektivity služby prostřednictvím vytváření 
kvalitní metodiky a zajišťování pravidelného odborného vzdělávání 
a supervizí pracovníků služby

• při podpoře klientů spolupracovat s institucemi jako Unie neslyšících, 
Národní rada osob se zdravotním postižením, pečovatelská služba 
pod Židovskou obcí Brno, Sdružení Práh, sociálně aktivizační služba 
Pretium, Spokojený senior – KLAS z. s., služba Dopravního podniku 
města Brna Seniorbus. Velmi často jsme rovněž spolupracovali 
a odkazovali naše klienty na specializovaná pracoviště odborných 
lékařů, především psychologů a psychiatrů a také na krizové linky pro 
seniory

• provést 1563 ambulantních a 1867 terénních intervencí

• na podzim nastartovat realizaci dvouletého projektu „Podpora 
procesu průchodu klienta službou Bok po boku“ zaměřeného na další 
růst kvality služby, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001440

• být s těmi, kteří potřebují naši podporu a pomoc

Finančně nás podpořili:

• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Jihomoravský kraj • Magistrát města Brna
• Nadace Umění pro zdraví

Kurzy pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí 
a odborníky, kteří s těmito dětmi pracují

Koordinátorka: Mgr. Martina Slouková

 martina.sloukova@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• pokračovat v realizaci žádaných kurzů, které vznikly v rámci projektu 

„Na vlně ADHD“ (realiz. 1. 11. 2014–30. 10. 2015)

• stabilizovat lektorský tým a všechny kurzy dále nabízet ve vysoké kvalitě

• reagovat na aktuální poptávku ze strany rodičů i odborníků 

a nabídnout nový kurz „Příklady dobré praxe při výchově dítěte 

s ADHD“ a přednášku „Motivace dětí s ADHD“

• podpořit celkem 141 rodičů a odborníků a zvýšit jejich výchovné 

a odborné kompetence při práci s hyperaktivními a neklidnými dětmi

Co říkají data?

Program Počet 
setkání Účastníci 

Jak vychovávat dítě s ADHD 5 59

Praktická doporučení pro práci s dítětem 
s ADHD

2 29

Úvod do problematiky ADHD 2 16

Příklady dobré praxe při výchově dítěte s ADHD 2 16

Přednáška Motivace dětí s ADHD 1 21

Nabízíme jak skupinové programy pro děti s ADHD, tak i individuální práci v přirozeném sociálním prostředí dítěte. Pro rodiče 
a pracovníky s dětmi realizujeme řadu odbornýych vzdělávacích programů.

PROGRAMY V OBLASTI PODPORY RODIN S DĚTMI S ADHD

• www.neklidne-deti.cz •

Co říkají účastníci?

•	 Váš	způsob	projevu	a	sdílení	informací	mě	samotnou	motivuje	
a	pomáhá	mi.	Už	máme	i	výsledky	v	praxi,	hurá.

•	 Nabité,	výborné,	praktické,	srozumitelné

•	 Děláte	to	vše	s	láskou,	porozuměním	a	baví	Vás	to.	Děláte	to	moc	
dobře.

•	 Perfektní	příprava,	přesnost	časová,	příjemná	atmosféra,	
bezprostřední	přístup,	jasné	podání	aktivit,	vysoká	profesionalita	pro	
praxi	v	oboru,	úžasný	vztah	k	dětem

•	 Jste	skvělí.	Takových	lidí,	akcí	a	chápavého	přístupu	víc.	

Lektoři:

Mgr. Blanka Burešová
Mgr. Markéta Dobiášová

Bc. et Mgr. Iva Chlebková

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Publikace a média:

•	 Česká	televize,	3.	2.	2016	–	Děti	hlídají	úřednicí	–	nová	bezplatná	
služba	na	kontaktním	Family	Pointu	v	Hodoníně4

•	 Televize	Noe,	31.	3.	2016	–	reportáž	z	Family	Pointu	na	Josefské	1	
od	14.40	min.5

•	 Česká	televize,	2.	10.	2016	–	Nabídka	služeb	CRSP	–	reportáž	mj.	i	z	
Family	Pointu	na	Josefské	1	od	13.39	min.6

Lektoři:

Počet Family Pointů

Počet Family Pointů v Brně
29 Family Pointů  

(1 kontaktní, 28 základních) 

Počet Family Pointů v JMK  
(mimo město Brno)

30 Family Pointů  
(1 kontaktní, 29 základních) 

Počet Family Pointů mimo JMK
7 Family Pointů  

(5 kontaktních, 2 základní)

Z návštěvních knih Family Pointů:

•	 „FP	jsou	nejlepší	nápad.	Je	super	moct	vyrazit	s	mimčem	do	města	
a	nemuset	se	honit,	abych	se	stihla	vrátit	domů	na	kojení	někde	
v	klidu.“

•	 “Moc	Vám	děkuji	za	úžasnou	možnost,	kde	můžu	se	svou	dcerkou	mít	
místo	na	přebalování,	hraní	a	odpočívání.	Ještě	jednou	děkuji,	děkuji,	
děkuji...	Ať	se	Vám	daří.“

•	 „Děkujeme	moc!	Je	báječné,	že	uprostřed	města	existuje	místo,	kde	se	
můžeme	zastavit,	když	potřebujeme	přebalit,	nakojit	nebo	třeba	jen	
nechat	odpočinout	dítě.	Díky	FP	můžu	se	synem	ve	městě	zůstat	celý	
den	a	nemusím	se	bát,	že	se	nebudeme	mít	kam	uchýlit.“	

•	 „Díky	Bohu	a	Vám	za	úžasné	místo,	kde	se	mohu	s	dětmi	v	klidu	
zastavit,	děti	přebalit,	nakojit…	Bez	vás	by	byly	návštěvy	centra	
nemyslitelné,	zvláště	v	zimním	období.“	

•	 „Děkujeme	za	pomoc	v	nouzi.	Uvízli	jsme	bez	přebalování	a	možnosti	
postarat	se	o	3měsíčního	prcka	a	díky	Vaší	službě	se	vše	zvládlo.“	

•	 „Moc	si	toho,	co	pro	nás	maminky	s	dětmi	děláte,	vážíme.	Je	to	tady	
takový	ostrov	–	oáza	klidu,	kde	můžeme	nakrmit	svoje	děti,	přebalit,	
i	v	případě	nepříznivého	počasí	si	pohrát	s	dětmi.	Je	to	pro	nás	velký	
dar.	Moc	děkujeme.“

•	 „Parádní,	úžasné,	báječné!	Už	nemusím	tryskem	utíkat	s	malým	domů	
a	vše	můžu	udělat	tady.“

Pointy a nové dětské 
knížky od brněnského 
nakladatelství  
Barrister & Principal 

• díky dotaci z Krajského 
úřadu JMK dovybavit základní Family Pointy v JMK (nakoupit nové 
přebalovací podložky, krmící židličky, hračky pro děti aj.) 

• uspořádat první celorepublikové setkání kontaktních pracovnic 

• zahájit jednání ohledně vzniku dalších dvou kontaktních Family Pointů 
mimo JMK a dalších šesti základních FP v Brně a v JMK 

Co říkají data?

Program Počet setkání Účastníci 

Návštěvnost Family Pointu 
na Josefské 1 (péče o dítě, hra, 
odpočinek)

denně
přibližně 50 

rodičů, prarodičů 
a dětí

Zprostředkování poradenství 
(osobně, mailem, telefonicky)

dle objednání
5 klientů 
měsíčně

Akce Family Pointu1 (přednášky, 
besedy, prezentace organizací 
poskytující služby pro rodiny)

Středa 1×14 dní,

10.00–11.00 hod.

111 rodičů 
a prarodičů 

s dětmi na 21 
Akcích FP

Internet pro veřejnost denně 3 osoby denně

Návštěvnost webu  
www.familypoint.cz

denně
průměrně 749 

návštěv měsíčně

Návštěvnost webu  
www.brno.familypoint.cz2 denně

průměrně 857 
návštěv měsíčně3

Služba Family Point

Vedoucí služby: Mgr. Martina Slouková
 martina.sloukova@crsp.cz

Kontaktní pracovice: Monika Janečková (městská koordinátorka)
 Ing. Andrea Křístková
 Barbora Loukotová

V roce 2016 se nám podařilo…

• nastavit novou strukturu a vizuální identitu webových stránek všech 
kontaktních Family Pointů a služby Family Point jako takové - 
uživatelsky příjemnější webové rozhraní s aktualizovaným obsahem 

• vytvořit webovou stránku přímo o službě Family Point (historie, 
podmínky uzavření licenční smlouvy, představení důvodů proč mít 
Family Point, síť FP atd.) - www.familypoint.cz 

• začít aktivně užívat facebookové stránky služby Family Point - 
www.facebook.com/familypointcrspbrno a tím posílit propagaci celé 
sítě Family Point i jednotlivých akcí kontaktního FP Josefská 1

• vyfotografovat vybrané základní Family Pointy v JMK profesionálním 
fotografem za účelem prezentace a propagace jednotlivých míst

• připravit nový letáček služby Family Point v Jihomoravském kraji 
se seznamem všech Family Pointů v Brně a celém JMK, vč. otevíracích 
dob jednotlivých míst

• připravit univerzální článek o službě Family Point ke zveřejnění 
na webových stránkách provozovatelů Family Pointů atd.

• rozvézt po Family Pointech plyšáky a další hračky, které jsme dostali 
darem od organizace Klára pomáhá, z. s. - www.klarapomaha.cz 
a od Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na základě sbírky mezi 
zaměstnanci KrÚ v rámci Týdne pro rodinu - www.rodinnapolitika.cz

• získat dary od komerčních subjektů - 75 balení vlhčených ubrousků 
od společnosti Hartman Rico pro rozvezení na jednotlivé Family 

Služba, která rodičům a prarodičům umožňuje pečovat o děti ve veřejném prostoru. Vytváří síť míst, kde lze nakojit, nakrmit či 
přebalit dítě, ale také získat kontakty na prorodinné organizace poskytující různé služby a poradenství.

Služba, která rodičům a prarodičům umožňuje pečovat o děti ve veřejném prostoru. Vytváří síť míst, kde lze nakojit, nakrmit či 
přebalit dítě, ale také získat kontakty na prorodinné organizace poskytující různé služby a poradenství.

FAMILY POINT místo pro rodinu ®FAMILY POINT místo pro rodinu ®

Bc. Eva Brunclíková
Mgr. Lucie Daňková
Ludmila Dufková
Mgr. Hana Filipová
Mgr. Barbora Holíková
Mgr. Kristýna Honková
Monika Janečková

Mgr. Martina Jindrová
Ing. Andrea Křístková
MUDr. Hana Levíčková
Martina Nosková
Mgr. Milena Mikulková
Mgr. Martina Pravcová
Mgr. Zdeňka Rohrerová

Veronika Růžičková, DiS.
Mgr. Jana Stará
Mgr. Pavla Štochlová
Bc. Michaela 
Vyroubalová

1) Seznam všech akcí, které byly zařazeny v roce 2016, vč. krátkých anotací, je zveřejněn na webu: 
http://brno.familypoint.cz/index.php/akce-family-pointu-ktere-probehly
2) Označení webu www.brno.familypoint.cz je nově od roku 2016; původní web  
www.familypoint.cz je nyní webem služby Family Point jako takové.
3) V důsledku nového fungování webových stránek došlo k rozdělení návštěvnosti webu na dva údaje.
4) http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100203/obsah/450189-
deti-hlidaji-urednici
5) http://www.tvnoe.cz/video/9712
6) http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/316298380040009/



PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

projekt

Rok 
2016

26 27

Co říkají účastníci?

•	 Velice	oceňuji	poradenskou	službu,	kterou	v	rámci	Vašeho	Centra	
nabízíte	a	kterou	jsem	měla	možnost	využít.	Veškeré,	pro	mě	potřebné	
informace,	jsem	se	od	paní	Dobiášové	srozumitelnou	formou	
dozvěděla	a	následně	je	i	využila.	Oceňuji	také	způsob,	s	jakým	
k	problematice	přistupovala.	Je	velice	úlevné,	že	je	tu	někdo,	kdo	
se	věnuje	i	rodičům	neklidných	a	hyperaktivních	dětí,	nejen	dětem	
samotným.”

•	 Chtěla	jsem	poděkovat	za	včerejší	sympatické	povykládání.	Moc	se	
mi	u	Vás	líbilo	a	to,	jak	jste	mi	prezentovala	Váš	program,	je	mi	velmi	
sympatické	a	myslím	si,	že	by	to	synovi	mohlo	pomoci.	Děkuji	za	Vaše	
názory	a	trošku	toho	vlitého	optimismu	do	žil.	Je	to	někdy	opravdu	
složité,	když	to	dítě	je	trochu	jiné	než	ostatní	a	nezapadne,	a	člověk	si	
připadá,	že	selhává	a	také	potřebuje	nabrat	trošku	sil	a	mluvit	s	lidmi,	
kteří	se	v	problematice	orientují	a	snaží	se	těmto	dětem	pomoci.“

•	 S	poradenstvím	jsem	byla	velmi	spokojená.	Díky	tomu,	co	jsem	se	
dověděla,	jsem	mnohé	pochopila,	rady,	které	jsem	obdržela,	jsem	
doma	uvedla	do	praxe	a	jsou	úspěšné.	Člověku	se	moc	uleví,	když	ví	
jak	a	na	co	má	reagovat	a	proč.

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Mám ADHD a vím, co smím

Rok 
2016

Registrační číslo projektu: MGS/A27/2014

Doba realizace projektu: 1. 1. 2015–30. 4. 2017

Koordinátorka: Mgr. Markéta Dobiášová
 marketa.dobiasova@crsp.cz

Projekt reaguje na potřeby dětí se syndromem ADHD, které souvisí s jejich 
nedostatečným zapojením do rozhodovacích procesů v oblastech, které se 
jich bezprostředně týkají. Prostřednictvím klíčových aktivit posiluje pozici dítěte 
s ADHD ve vlastní rodině, zvyšuje kompetence dítěte s ADHD rozhodovat 
o sobě samém a přináší příležitost ovlivnit procesy, ve kterých se o něm 
rozhoduje. Zároveň plní osvětovou funkci skrze vzdělávací kurz o dané 
problematice pro odborníky z řad sociálních pracovníků a dalších pracovníků, 
jejichž práce a rozhodnutí mají přímý dopad na tyto děti. 

V roce 2016 se nám podařilo…

• prodloužit projekt skrze dodatečnou aktivitu obsahující terénní práci, 
případové konference, vzdělávací kurz a nově také moderované 
diskuze, 

• pokračovat v realizaci terénní práce v rodině a podpořit tak 18 dětí 
s ADHD v jejich přirozeném prostředí,

• pokračovat v realizaci případových konferencí pro děti s ADHD 
a přizpůsobit jim je na míru,

• dokončit práci na metodice terénní práce v rodině „Metody 
posilování práv dítěte s ADHD“,

• dokončit práci na metodice případových konferencí pro děti s ADHD,

• zrealizovat dva běhy vzdělávacího kurzu „Metody posilování práv 
dítěte s ADHD“ v délce 16 hod pro odborníky z řad sociálních 
pracovníků, pracovníků OSPODu apod.

Co říkají data?

Program Termíny konání Počet 
podpořených osob

Terénní práce v rodině
leden–duben 

červenec–prosinec
18

Případové konference
leden–duben 

červenec–prosinec
8

Moderované diskuze červenec–srpen 14

Vzdělávací kurz únor, listopad 30

Metodici - lektoři:

• www.neklidne-deti.cz •

Mgr. Blanka Burešová
Tereza Hrobařová, DiS.
Bc. et Mgr. Iva Chlebková

Bc. Tereza Jelínková
Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová
Mgr. Martina Slouková

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Od neklidu ke klidu

Rok 
2016

Doba realizace projektu: 1. 1.–31. 12. 2016

Koordinátorka: Mgr. Markéta Dobiášová
 marketa.dobiasova@crsp.cz

V rámci projektu Od neklidu ke klidu bylo rodičům, ale také dalším rodinným 
příslušníkům poskytováno odborné poradenství v oblasti problematiky ADHD.

Standardní doba konzultace v rámci poradenství trvala 55 minut, přičemž 
na první schůzku vždy přícházeli dospělí bez dítěte, v dalších setkáních bylo 
možné dítě ke schůzce přizvat. Starší děti mohly se souhlasem zákonných 
zástupců poradenství absolvovat i osobně samy.

Nejčastěji řešená témata v rámci ADHD poradny: 

• zvládání negativních emocí (strach, vztek, smutek)

• motivace dětí, obzvláště ke k plnění školních a domácích povinností

• negativismus, vzdor a nízká frustrační tolerance

• efektivnost různých výchovných a vzdělávacích přístupů

• psychická podpora rodičů vyčerpaných náročnou výchovou

• poradenství z hlediska komunikace o ADHD s okolím dítěte a širší 
rodinou ze strany rodičů

• rizika a možnosti do budoucna – prognóza, podpora vývoje směrem 
ke zlepšení situace

• sociální fungování dětí - začlenění do kolektivů ve třídě a při 
volnočasových aktivitách, vhodné způsoby upoutávání pozornosti 
ze strany dětí, komunikace s vrstevníky a dospělými, práce 
s autoritami

Co říkají data?

Program Počet realizovných setkání 

ADHD poradna 23

• www.neklidne-deti.cz •
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Příměstské tábory KERáček 3× 36

Příměstské tábory HYPERáček 4× 35

Příměstské tábory Ježeček 1× 14

Příměstské tábory Třešť 1× 16

Co říkají účastníci:

•	 Moc	děkuji	za	možnost	využívat	dětský	klub.	Péče	o	syna	je	časově	

velmi	náročná	a	jsem	na	ni	sama,	proto	jsem	si	nemohla	hledat	práci.	

Nyní	už	na	to	budu	mít	prostor.

•	 Všichni	pracovníci	jsou	velmi	milí	a	sympatičtí,	ochotní	vždy	vyhovět,	

s	dětmi	to	krásně	umí.	

•	 Během	příměstského	tábora	si	syn	našel	kamarády.	Každé	ráno	

nemohl	dospat,	jak	se	tam	těšil.

•	 Měli	jsme	problém	s	tím,	že	našeho	hyperaktivního	syna	nechtěli	vzít	

do	žádného	kroužku	ani	družiny.	V	Hyperáčku	jsme	se	setkali	s	velmi	

vstřícným	a	pozitivním	přístupem.

•	 Syn	se	každý	den	ptá,	kdy	už	půjde	do	klubu.	Moc	se	mu	tam	líbí.

Lektoři:

• Umožnit rodičům hyperaktivních a neklidných dětí návrat na trh 
práce, snížit jejich sociální izolaci a diskriminaci na trhu práce a tím 
i ve společnosti.

Vedoucí služby: Bc. et Mgr. Iva Chlebková
 iva.chlebkova@crsp.cz

 Mgr. Martina Slouková
 martina.sloukova@crsp.cz

 Mgr. Jana Dubová
 jana.dubova@crsp.cz

V roce 2016 se nám podařilo…

• v průběhu letních a podzimních prázdnin uspořádat celkem devět 
příměstských táborů pro děti na 1. stupni ZŠ

• v září otevřít odpolední dětský klub Hyperáček pro hyperaktivní 
a neklidné děti, dětský klub Keráček, který uplatňuje prvky efektivního 
rodičovství a dětský klub Ježeček v Jihlavě

• do klubů zapojit celkem 19 dětí, které tam mají možnost hrát hry, 
povídat si, číst, malovat, odpočívat či vypracovávat domácí úkoly

• navázat spolupráci s celkem 19 externisty, kteří nám pomáhali 
s realizací příměstských táborů či doprovodů dětí do dětských klubů

• Pomoci odlehčit zapojeným rodičům při náročné péči o děti

Co říkají data?

Program Počet setkání Účastníci 

Dětský klub KERáček pondělí–čtvrtek 3

Dětský klub HYPERáček pondělí–pátek 9

Dětský klub Ježeček pondělí–čtvrtek 7

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí od července 2016 nové služby 
Hyperáček, KERáček a Ježeček, v rámci kterých probíhají realizace: 

• jarních, letních a podzimních příměstských táborů (Brno, Jihlava, 
Třešť)

• odpoledních dětských klubů (otevřeny denně během školního roku – 
v Brně a v Jihlavě); součástí dětských klubů je i zajištění doprovodu 
dítěte ze školy či z/do kroužku

Realizace těchto aktivit je financováno z projektu: Rodina i kariéra - není 
žádná bariéra.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000251

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016–30. 6. 2018

Projekt reaguje na nedostatečné kapacity zařízení péče o děti. Jeho cílem je 
umožnit rodičům dětí na 1. stupni ZŠ návrat na trh práce či navýšení jejich 
zkrácených úvazků prostřednictvím zajištění chybějících kapacit v oblasti péče 
o děti.

Služba je díky projektu nabízena zdarma. 

Cíle projektu:

• Snížit diskriminaci rodičů na trhu práce s důrazem na podporu 
rovných příležitostí pro muže a ženy.

• Napomoci sladit rodinný a pracovní život a vyloučit obavy rodičů, že 
kvůli péči o děti přijdou o své zaměstnání, podpořit časovou flexibilitu 
rodičů.

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Rodina i kariéra - není žádná bariéra

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Rodina i kariéra - není žádná bariéra

Bc. Lucie Bednářová
Mgr. Blanka Burešová
Bc. Petr Davídek
Mgr. Jana Dubová
Jana Duchanová
Mgr. Markéta Dobiášová

Bc. et Mgr. Iva Chlebková
Bc. Tereza Jelínková
Pavla Kazdová
Ing. Andrea Křístková
Mgr. Ivana Štěpánková

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Hyperáček
Příměstský tábor

Barvy podzimu

Dětský klub
KERáček

Ježeček
Příměstský tábor
Ježečkovy výpravy za minulostí 
a současností Jihlavy
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5 000 Kč - rodina D.
Přispěli jsme na zakoupení ledničky rodině s 3 dětmi, která je v ekonomické 
nouzi.

4000 Kč - rodina L
Pomohli jsme se zaplacením nájmu matce samoživitelce s 2 dětmi, která 
zažila domácí násilí.

2500 Kč - matka J.
Pomohli jsme se zaplacením bydlení pro matku s 2 dětmi, která musela 
utéci před násilnickým partnerem. Pomoc byla realizována ve spolupráci 
s Ospodem Brno -střed.

10 000 Kč - rodina S
Částka byla použita na zaplacení elektřiny rodina, kde je matka nevidomá a i 
dcera trpí těžkou oční vadou. Pomoc byla realizována ve spolupráci s Ranou 
péčí Brno.

700 Kč - rodina Č.
Zaplatili jsme školku v přírodě. Rodina je ve velké ekonomické nouzi. Pomoc 
byla realizována ve spolupráci s Ospodem Brno -střed.

400 Kč - rodina P.
Uhradili jsme potvrzení u lékaře, bez kterého by se nemohlo dítě zúčastnit 
tábora.

11 900 Kč - rodina V.
Částka byla použita na zaplacení ledničky rodina s 3 dětmi v ekonomické 
nouzi.

5000 Kč - matka P.
Částka byla použita pro matku s 4 dětmi, která byla okradena. Pomoc byla 
realizována ve spolupráci s Ospodem Brno -Židenice.

800 Kč - rodina E.
Zaplatili jsme tábor pro dítě ze soc. slabé rodiny.

Činnost Krok za Krokem 2016

3000 Kč - rodina K.
Peníze byly použity na zaplacení obědů ve škole pro dítě ze sociálně slabé 
rodiny.

1200 Kč - rodina F.
Přispěli jsme na zaplacení MHD pro děti, jejichž matka je samoživitelka 
v ekonomické nouzi. Pomoc byla realizována ve spolupráci s Ospodem Brno-
střed.

790 Kč - rodina H.
Zaplatili jsme kroužek tancování pro holčičku, která byla se svými sourozenci 
svěřena do péče babičky . Pomoc byla realizována ve spolupráci s Ospodem 
Brno-střed.

8 450 Kč - rodina S.
Peníze byly použity na zaplacení školného. Rodina přišla tragicky o otce 
a jediného živitele . Matka je t.č. na mateřské.

5 000 Kč - rodina P.
Částka byla použita na částečnou úhradu internátu pro studentku střední 
školy. Matka je samoživitelka, syn trpí celiakií.

10 000 Kč - rodina K.
Peníze byly použity na nákup speciálních brýlí pro nadaného studenta 
s vážnou oční vadou. Pomoc byla realizována ve spolupráci s Ospodem Brno 
-střed.

5 150 Kč - rodina H.
Pomohli jsme zaplatit školné na hudební škole pro matku s 3 dětmi, která 
zažila domácí násilí.

610 Kč - matka Š.
Uhradili jsme MHD pro matku s dětmi, která je po těžkém úraze. Pomoc byla 
realizována ve spolupráci s IQ Roma servis.

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

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 2016

Počet adresných pomocí 29

Celková poskytnutá částka 120 740 Kč

Počet dárců, kteří poslali dar na účet nadačního fondu 30

Celková částka přijatých darů za rok 2016 184 450 Kč

Všem dárcům, kteří poskytli dar na účet nadačního fondu Krok za krokem 
upřímně děkujeme a velice si jejich skutku ceníme.

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Nadační fond Krok za krokem

7000 Kč - rodina G.
Zakoupili jsme pračku pro mladou rodinu, kde se otec potýká s těžkým 
onemocněním.

11 000 Kč -rodina P.
Uhradili jsme pobyt na internátě pro studentku, jejíž matka je samoživitelka, 
má další dvě děti a otec dětí neplatí alimenty.

10 000 Kč -rodina S.
Přispěli jsme na pořízení speciálního auta rodina , která se stará o dva fyzicky 
i mentálně postižené syny, kteří vyžadují celodenní péči obou rodičů.

3000 Kč -rodina H.
Zaplatili jsme školné na ZUŠ pro matku samoživitelku s 3 dětmi.

4 500 Kč -rodina Š.
Přispěli jsme na hudební vzdělání pro 3 talentované děti z velmi početné 
rodiny.
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• CRSP detaš.pracovišti Třešť je též ve zpravodaji Naše město 
zmiňováno v souvislosti se spolupořadatelstvím městských 
kulturních akcí a akcí ZUŠ (např. Léto s párou, Jednorožné rožnění, 
Předadventní světélkování, Koncert rodin)

Přednášky (podzim 2016) 2× ročně 24 / rok

Kurz efektivního rodičovství 
(březen–duben 2016)

1× ročně 11

Cesta za pokladem, 15. 5. 2016 1× ročně 110

Příměstský tábor Indiáni  
(18.–22. 7. 2016)

1× ročně 16

Léto s párou, 31. 7. 2016 1× ročně 80

Jednorožné rožnění, 24. 9. 2016 1× ročně 200

Koncert rodin, 16. 11. 2016 1× ročně 120

Předadventní světélkování, 
19. 11. 2016

1× ročně 200

Co říkají účastníci?

• pravidelné programy se účastníkům líbí a jsou hojně navštěvovány

• velká je i účast na jednorázových akcích 

• zájem je i o rodičovské vzdělávání

Lektoři:
Jana Duchanová
Pavla Kazdová
Bc. Marie PolákováPublikace a média:

• v místním periodiku „Naše město” je pravidelně uveřejňován 
a aktualizován program CRSP detašov. pracoviště Třešť + otisk 
plakátů na jednorázové akce

 - článek „Třešť slavila Mezinárodní den rodin”, 31. 5. 2106

 - článek „Příměstský tábor se proměnil v indiánské tábořiště”, 
5. 9. 2016

V roce 2016 se nám podařilo…

• zachovat pravidelný dopolední a odpolední program pro rodiče 
s dětmi

• nadále pokračovat ve skvělé spolupráci s Městem Třešť a ZUŠ Třešť

• účastnit se jako spolupořadatelé městských akcí „Léto s párou“, 
„Jednorožné rožnění“, „Předadventní světélkování“

• společně se ZUŠ zorganizovat „Koncert rodin“

• na jaře 2016 naplnit Kurz efektivního rodičovství

• v rámci rodičovského vzdělávání uskutečnit dvě přednášky

• v létě 2016 se nám podařilo naplnit a zorganizovat příměstský tábor 
na téma „Indiáni“

•  v Týdnu pro rodinu zrealizovat Cestu za pokladem, aneb soutěživé 
odpoledne pro celou rodinu

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Rosteme spolu (Klub dětí) 2× týdně
32 / rok  

1300 vstupů

Tvoření 1× týdně
14 / rok  

400 vstupů

Batolátka 1× týdně
12 / rok  

500 vstupů

Otevřená beseda (Otevřená 
herna)

1× týdně 240 / rok

Zpěváčci 1× týdně
16 / rok  

670 vstupů

Cvičení pro těhotné 2× měsíčně 60 / rok

Naše programy a služby nabízíme také rodinám na Vysočině.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ TŘEŠŤ

PRAVIDELNÉ PROGRAMY:

• Rosteme spolu (Klub dětí)

• Tvoření

• Batolátka

• Otevřená beseda (Otevřená herna)

• Zpěváčci

• Cvičení pro těhotné

RODIČOVSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ:

• Přednášky

• Kurz efektivního rodičovství

JEDNORÁZOVÉ AKCE:

• Cesta za pokladem aneb soutěživé odpoledne pro celou rodinu (v 
rámci Týdne pro rodinu)

• Příměstský tábor Indiáni

• Léto s párou

• Jednorožné rožnění 

• Koncert rodin

• Předadventní světélkování 

Koordinátorky: Jana Duchanová
 jana.duchanova@crsp.cz

 Pavla Kazdová
 pavla.kazdova@crsp.cz

Naše programy a služby nabízíme také rodinám na Vysočině.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ TŘEŠŤ
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Hospodaření CRSP

Náklady (v tis. Kč)
Materiál celkem 554

z toho: PHM 21

Drobný hmotný majetek 123

Drobný nehmotný majetek 0

Materiál 302

Potraviny, občerstvení 20

Kancelářské potřeby 88

Knihy, tiskoviny 1

Energie 235

Opravy 38

Cestovné 37

Reprezentace 7

Služby celkem 2590

z toho: Poštovné 9

Telefony, internet 70

Právní a ekonomické služby 627

Kopírování, tisk, grafické služby 96

Ubytování, stravné 102

Nájemné 775

Ostatní služby, úklid 803

Školení a kurzy (pro zam.) 46
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Hospodaření CRSP

Supervize 60

Nedaňová služba 1

Mzdové náklady 8571

z toho: Hrubé mzdy zam. HPP 5561

Hrubé mzdy DPČ 260

Hrubé mzdy DPP 772

Odvody SP - zam. 1375

Odvody ZP - zam. 495

Sociální pojištění (náhrada za nemoc) 19

Odvody soc. - DPČ 65

Odvody zdravotní - DPČ 23

Odvody soc. - DPP 0

Odvody zdravotní - DPP 0

Ostatní náklady 321

z toho: Pojištění 58

Vydané dary 215

Jiné (úroky, poplatky) 48

Náklady celkem 12 354

Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč) -1531

Výnosy (v tis. Kč)
Příjmy od klientů 1595

Příjmy nájemné 7

Dotace 5336

z toho: EU ESF OPZ 1376

EEA Grants - Norské fondy 731

MPSV 1452

MŠMT 70

Jihomoravský kraj 568

Kraj Vysočina 17

Magistrát města Brna 1070

MČ Brno-střed 21

Město Třešť 24

Nadace Umění pro zdraví 2

KOUS Vysočina 5

Příspěvky od státu 1596

Příspěvky od nadací 2

Krok za krokem 121

Dary 2138

Úroky, kurzové zisky 0

Jiné 28

Výnosy celkem: 10 822
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Nešlo by to bez lidí...

Zaměstnanci CRSP

Ing. Eva Balcarová

Mgr. Helena Balšíková

Bc. Lucie Bednářová

Mgr. Miroslava Bořilová

Mgr. Blanka Burešová

Bc. Petr Davídek

Mgr. Markéta Dobiášová

Bc. Veronika Doležalová, DiS.

Mgr. Jana Dubová

Jana Duchanová

Mgr. Hana Filipová

Mgr. Zuzana Hartmanová

Bc. Lenka Havrlantová

Bc. et Bc. Iva Chlebková

Marta Ilievová, DiS.

Monika Janečková

Bc. Tereza Jelínková

Pavla Kazdová

Mgr. et Mgr. Barbara Kolářová

Mgr. Blanka Krotká

Ing. Andrea Křístková

Externí pracovníci

R. D. ThLic. David Ambrož
Šimon Bača
Lucie Bednářová 
Bc. Jana Bedřichová
Tereza Boháčová, DiS.
Dipl. theol. Daniel Bořkovec
Mgr. Ondřej Bouša
JUDr. Alena Brožková
Lucie Brtníková
Mgr. Blanka Burešová
Iva Burešová
Mgr. Martin Bušina
Renata Crhová
Bc. Blanka Čermáková

Ing. Magdalena Černá 
Bc. Petra Čížková 
R.D. Mgr. Jindřich Čoupek
Romana Dimmrothová
Markéta Dobiášová
Jana Dubová
Ludmila Dufková
Mgr. Hana Filipová
Mgr. Anna Fiľová
Mgr. Eva Fojtová
Mgr. Lucie Fridrichová 
Mgr. Kateřina Gábrová
Mgr. Kateřina Geislerová
MUDr. Jana Hájková
Zuzana Hartmanová
Vratislav Hnátek
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Nešlo by to bez lidí...

Mgr. Kristýna Honková
MUDr. Taťjana Horká
Bc. Bohuslava Horská
Veronika Hrčková
Tereza Hrobařová
Marta Ilievová
Andrea Jamborová
Monika Janečková
Mgr. Kateřina Janíčková
PhDr. Vladimír Jelen
Tereza Jelínková 
Pavlína Kallusová
PhDr. Miloslava Kameníková
R. D. Mgr. Jiří Kaňa
Žďárská Karolína
Milana Konečná
PhDr. Martina Kosová
R. D. Ing. Jan Kotík
Mgr. Lucie Kotková
R. D. ThLic. Tomáš Koumal
Tomáš Kozel ,DiS.
Kateřina Křístková
Ing. Lukáš Kučera
Iva Kučerová
Zita Kučerová
Magdaléna Kunrtová
Zdeněk Kyjovský
Bc. Petra Lacinová
Bc. Hana Laskafeldová

MUDr. Hana Levíčková
Bc. Monika Ligocká
Mgr. Kamil Litvik
Petra Lojdová
Hana Lokosová
Bc. Dagmar Lovecká
Klára Menšíková
Mgr. Milena Mikulková
Bc. Marta Mrázková
Lenka Němcová
Mgr. Martina Neumannová
Martina Nosková
Mgr. Dana Nováková
Jan Odvářka
Mgr. Eva Oujezská
Pavla Pajerová
Mgr. Šárka Pantůčková
Zdeňka Pártlová
Lukáš Pařízek
Mgr. Hana Pešatová
Ludmila Pivoňková
Bc. Marie Poláková
Vendula Poncová
Mgr. Martina Pravcová
Mgr. Martina Přenosilová
Veronika Rájecká
Jan Růžička
JUDr. Lenka Sazečková
Mgr. Hana Sedláková

Mgr. Dana Skřičková
PhDr. Ing. Jana Sladká Švečíková
Bc. Taťána Sojková
JUDr. Irena Spitzová
Kateřina Spurná
Mgr. Jana Stará
Mgr. Luděk Strašák
RNDr. Miloslava Striová
Tereza Svobodová
Mgr. Česlav Škvařil
Markéta Šnajdrová
Mgr. Jan Špilar
Markéta Talafová
Veronika Tomanová
Bc. Miroslava Tomická
Gabriela Troppová
Ivana Tumpachová
Mgr. Jana Vaňková
Tadeáš Varaus
Bc. Michaela Večerková
Mgr. Karla Večeřová
Ivan Veškrna
Tereza Vrbová
Mgr. Gabriela Vybíralová
RNDr. Miroslav Vykydal
Michaela Vyroubalová
Ilona Zaplatilová
Bc. Karolína Žďárská

Na praxi v CRSP

Koordinátor:

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

V roce 2016 absolvovalo v CRSP 
praxi celkem 15 studentů z těchto 
škol:

• Fakulta sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně

• Filozofická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně

• Vyšší odborná škola 
knihovnických, informačních 
a sociálních služeb v Brně

Zahraniční stáž v rámci programu 
Erasmus absolvovalo v CRSP celkem 
6 studentů z Katolické univerzity 
v Ružomberku.

Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

Mgr. Veronika Lelková, DiS.

Hana Lokosová

Ing. Jana Mrázová

Jan Odvářka

Marcela Ondrůjová

Mgr. et Mgr. Anna Orlová

Mgr. Vendula Plačková

Mgr. Zdeňka Rohrerová

Veronika Růžičková, DiS.

Mgr. Martina Slouková

Mgr. et Mgr. Ivana Štěpánková

Mgr. Jana Vaňková

Denisa Veselková

Mgr. Bc. Milana Vykydalová

Ilona Zaplatilová
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Náš dík patří…

• otci Romanovi Kubínovi za podporu a vedení naší organizace

• 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 a sociální péčinedokážeme 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

Instituce

• Evropská unie z programů ESF

• EHP a Norské fondy

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

• Biskupství brněnské

• Jihomoravský kraj

• Kraj Vysočina

• KOUS Vysočina

• Statutární město Brno

• Městská část Brno-střed

Organizace

• Happy trading s.r.o.

• Pankrác, a. s.

• S&T PLUS, s. r. o.

• UH SPED s. r. o.

• VELSA s.r.o.

• Město Třešť

• Nadace Umění pro zdraví

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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