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Základní údajeO 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 Rodinného svazu ČR z.s.

• členem koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb 

města Brna

• členem Poradního sboru pro rodinu Rady města Brna 

a Jihomoravského kraje

• členem Rady pro rodinu při České biskupské konferenci

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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Organizační struktura CRSPO nás
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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 mohou rodiče najít 
podporu při výchově dětí a také dobrou inspiraci. Nabízíme různá cvičení 
a aktivity pro rodiče s dětmi během celého školního roku, cvičení pro 
ženy před a po porodu, orientální tance nebo také výtvarné aktivity pro 
rodiče či prarodiče s dětmi.

Dlouhodobě se CRSP věnuje problematice rodin s neklidnými 
a hyperaktivními dětmi, pro které nabízí setkávání rodičovských skupin 
a vzdělávání pro rodiče i odborníky. Nedílnou součástí nabídky CRSP 
jsou také Služby určené pěstounským rodinám, v jejichž rámci je 
pěstounům poskytována podpora, provázení, vzdělávání, poradenství 
a respitní péče.

V první polovině roku jsme nabízeli také podporu rodinám se školními 
dětmi. Pro žáky na 1. stupni ZŠ probíhaly každý všední den odpolední 
dětské kluby a v době jarních prázdnin také příměstské tábory, a to nejen 
v Brně, ale i v Jihlavě.

Během roku 2018 jsme navázali na dva úspěšné projekty, které jsme 
zahájili v loňském roce – Všechny naše děti – program pro osvojitelské 
rodiny, kterým nabízíme poradenství, vzdělávání a také možnost sdílení. 

Druhý program Na rozcestí se zaměřuje na neúplné rodiny s dětmi. 
Rozvádějící se nebo rozvedení rodiče zde mohou najít podporu a pomoc 
při zorientování se v nelehké životní situaci.

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 CRSP nabízí programy a služby pro rodiny a seniory, 
sociálně aktivizační služby pro seniory, vzdělávání pro odbornou i širokou 
veřejnost a poradenství. Cílovými skupinami 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 2018 se nám podařilo udržet a rozvinout nabídku našich 
programů, aktivit a služeb, které i nadále poskytujeme ve vysoké kvalitě, 
aby naši klienti vždy odcházeli spokojení a rádi se k nám vraceli. Během 
roku 2018 navštívilo naše programy nebo využilo našich služeb celkem 
3085 klientů.

I letos jsme uspořádali ve spolupráci s Biskupstvím brněnským 
a farností Žďár nad Sázavou 15. Diecézní pouť rodin. Rok 2018 se nesl 
ve znamení opravdové poutě a rodiny měly možnost zvolit si délku 
putování a prožít společně požehnaný čas. Akce vyvrcholila mší svatou 
ve Žďáru nad Sázavou, kterou celebroval otec biskup Vojtěch Cikrle. 
Odhad počtu návštěvníků je cca 500 osob. Zároveň už po deváté 
proběhla v dubnu Rodinná pouť na Vranov, kterou CRSP pořádá 
ve spolupráci s brněnskými církevními školami a Biskupstvím brněnským. 

Každoročně se také zapojujeme různými akcemi do Národního týdne 
manželství, Týdne pro rodinu, Dne seniorů. Záštitu nad Týdnem pro 

rodinu a Diecézní poutí rodin převzal otec biskup Vojtěch Cikrle.

Úvodní slovo ředitelky CRSPRok 
2018
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Úvodní slovo ředitelky CRSPRok 
2018

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 může probíhat ambulantní i terénní formou. Letos se nám 
povedlo úspěšně zavést metodu reminiscence v rámci rozvoje služeb pro 
seniory.

Snažíme se také propojovat rodiny s dětmi a seniory a podporovat 
mezigenerační vztahy. Od roku 2012 nabízíme úspěšnou službu 
Trojlístek sblížení tří generací®, která nabízí partnerství mezi rodinami 
a náhradními babičkami. 

Jsme také poskytovateli licence služby FAMILY POINT místo pro rodinu®. 
Family Pointy jsou bezbariérová místa zřizovaná pro potřeby rodin 
ve veřejném prostoru a nabízí rodinám klidné místo pro nakojení/
nakrmení dítěte či přebalení, ale také získání informací o dění v daném 
místě a okolí. V současné době existuje 34 Family Pointů v městě Brně 
a 31 Family Pointů v Jihomoravském kraji.

Důležitým posláním CRSP je pastorace a evangelizace. Snoubenci 
mohou v CRSP absolvovat přípravu na manželství skupinovou nebo 
individuální formou. Doplňuje tak pestrou nabídku různých forem 
přípravy na manželství probíhajících v děkanátech nebo v rámci různých 
náboženských hnutí. Tato příprava nenahrazuje bezprostřední přípravu 
na svátost manželství s knězem, je její možnou a vhodnou součástí. 

V rámci pastorační činnosti CRSP mají již dlouhou tradici duchovní 
programy pro manžele a rozvedené. Velmi oblíbené jsou Duchovní 
obnovy pro manžele, které pravidelně probíhají v postní a adventní 
době. Na jaře pořádáme každoročně Manželské večery, které jsou 

koncipovány jako vzácná příležitost pro manžele „jít na rande“ a věnovat 
se po osm večerů pouze jeden druhému bez řešení problémů všedního 
dne. Od roku 2015 CRSP stabilně nabízí Duchovní večery pro manžele 
s názvem „Jsme jedno a není nám to jedno?“, kterými v kostele sv. 
Michala v Brně provází jáhen Jan Špilar. Uspořádali jsme také víkendové 
pobyty pro matky a dcery a otce a syny 

Pro rozvedené a osamělé rodiče nabízíme několik duchovních 
a formačních setkání. Již devátým rokem probíhá v dubnu diecézní 
setkání „Rozvod a život v církvi“, které nabízí účastníkům duchovní 
podporu i praktické poradenství v oblasti církevního práva. Každoročně 
ho zahajuje mší svatou otec generální vikář Jiří Mikulášek.

V CRSP se také snažíme podporovat rodiče, kteří prožívají ztrátu 
dítěte, což je v dnešní době stále spíše tabuizované téma. Vznikl nový 
projekt Děti nebe, který zahrnuje podpůrnou skupinu, kde se probírají 
důležitá témata spojená se ztrátou dítěte včetně možnosti individuálního 
psychologického poradenství a duchovního doprovázení.

Závěrem bych zde chtěla poděkovat zřizovateli Biskupství brněnskému 
za podporu naší činnosti a duchovní vedení a všem pracovníkům 
a spolupracovníkům, bez nichž by CRSP nebylo tím, čím je.

Marcela Ondrůjová, 
ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči
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DUCHOVNÍ PROGRAMY

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.

Programy pro mladé páry, snoubence a manžele

Koordinátorka: Ilona Zaplatilová
 ilona.zaplatilova@crsp.cz

V roce 2018 se nám podařilo...

• Uskutečnit a naplnit všechny stávající duchovní programy..

• Rozšířit nabídku skupinové i individuální přípravy snoubenců.

• U některých programů došlo k nárůstu účastníků.

• Rozvíjet dobré vztahy v rodinách, mezi manželi, rodiči a dětmi.

• Poskytnout duchovní posilu a pomoc účastníkům programů.

• Uspořádat 15. ročník Diecézní pouti rodin, která tentokrát měla 
charakter skutečné pouti – putovalo se ze čtyř míst (Obyčtov, 
Slavkovice, Sázava, Žďár nad Sázavou) s cílem v kostele sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře.

• Již po deváté zorganizovat na neděli Božího milosrdenství společně 
s brněnskými církevními školami Rodinnou pouť na Vranov.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Přípravy snoubenců
7 setkání/ 

13× 
ročně

300

Kurz partnerství
4 setkání/ 
2× ročně

40

Manželské večery
8 setkání/ 
1× ročně

12

Národní týden manželství 1× ročně 21

Program Frekvence Účastníci

Duchovní večery pro manžele 10× ročně 200

Postní duchovní obnova pro manžele 1× ročně 14

Adventní duchovní obnova pro manžele 1× ročně 40

Duchovní obnova pro rozvedené 1× ročně 9

Rozvod a život rozvedených v církvi 1× ročně 21

Začít znovu
7 setkání/ 
1× ročně

16

Duchovní setkání pro rozvedené 1× ročně 14

Rodinná pouť Vranov 1× ročně 150

Diecézní pouť rodin 1× ročně 500

Víkendový pobyt Otec a syn 1× ročně 14

Co říkají účastníci?
•	 Čas	být	spolu,	prostor	pro	adoraci.
•	 Velmi	cenné	rady	a	myšlenky	do	manželství.
•	 Díky	za	duchovní	obnovu,	mohla	by	být	i	delší.
•	 Možnost	sdílení	se	s	lidmi	se	stejným	osudem.
•	 Chválím	lektory	za	lidský	přístup	a	ochotu.
•	 Začali	jsme	spolu	zase	„chodit“.
•	 Naše	komunikace	se	zlepšila.
•	 Našli	jsme	si	více	času	na	manželská	povídání	a	setkávání.
•	 Dokázala	jsem	odpustit	bývalému	manželovi.
•	 I	po	rozvodu	se	dá	plnohodnotně	žít.
•	 Víkend	byl	super,	rádi	přijedeme	i	příště.
•	 Pobyt	se	synem	jsme	si	oba	moc	užili.
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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.

DUCHOVNÍ PROGRAMY

R. D. Mgr. Jindřich Čoupek
Pavel Filka
Alena Hrbková
R. D. Mgr. Pavel Kafka
Mgr. Pavel Klang
R. D. Ing. Jan Kotík
R. D. ThLic. Tomáš Koumal
Mgr. Milena Mikulková
Ing. Marcela Ondráčková
Mgr. Terezie Pilátová

Zdeněk Pavelka
Ing. Pavel Perout
Mgr. Naděžda Peroutová
R. D. ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček
Mgr. Česlav Škvařil
Mgr. Jan Špilar
MUDr. Pavel Vít
PharmDr. Ivana Vítová
RNDr. Miroslav Vykydal
Mgr. Milana Vykydalová

Svatba. A co dál?

Koordinátorka: Mgr. et Mgr. Ivana Štěpánková (od 8/2018)
 ivana.stepankova@crsp.cz

 Mgr. Jana Vaňková (do 7/2018)

V roce 2018 se nám podařilo...

• Naplnit kurz Svatba.	A	co	dál? 

• Dostat témata péče o mladá manželství více do povědomí veřejnosti.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Svatba. A co dál? 3 / rok 14 párů

Co říkají účastníci:
•	 Poděkování,	srozumitelné,	dobře	přístupné.	
•	 Hustej	kurz,	díky	za	něj.	
•	 Pan	Špilar	má	nejen	odborné	znalosti	a	zkušenosti,	ale	umí	je	

i	předávat	a	má	velký	smysl	pro	humor.	Děkuji!	
•	 Pro	mne	strašně	přínosný	kurz,	rady	ze	života,	skvělý	přednášející,	

jednoduše	a	jasně	podaná	témata.

Lektor:

Mgr. Jan Špilar

Publikace a média:

• Katolický týdeník

• Acta curie

• TV NOE

• ČT Křesťanský magazín

Lektoři:
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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 RODIČE

Co říkají účastníci?
•	 Všechny	lektorky	moc	příjemné,	realistické,	takže	díky.	Část	strachu	

jste	zažehnaly	a	víc	věřím,	že	to	zvládnu.	(Kurz	pro	nastávající	rodiče)
•	 Byla	jsem	maximálně	spokojena.	(Kurz	pro	nastávající	rodiče)
•	 Děkujeme	za	praktické	rady.	(Zacházení	s	novorozencem)

Lektorky:

Předporodní kurzy

Koordinátorka: Mgr. Hana Pešatová
 hana.pesatova@crsp.cz

V roce 2018 se nám podařilo…

• Udržet nabídku programů pro nastávající rodiče a těhotné maminky 
ve stejném rozsahu jako v předchozích letech.

• Otevřít nový kurz První lžička.

Co říkají data?

TEMATICKÉ KURZY Frekvence Účastníci

Kurz pro nastávající rodiče / Konec těhotenství 7/rok 97

Kurz pro nastávající rodiče / Porod 7/rok 99

Kurz pro nastávající rodiče / Bonding, aneb jak 
navázat vztah s miminkem

7/rok 95

Kurz pro nastávající rodiče / Šestinedělí, péče 
o novorozence

7/rok 98

Kurz pro nastávající rodiče / Kojení, výživa 7/rok 95

PRAKTICKÉ KURZY

Zacházení s novorozencem 5× 57

První lžička 5× 20

Cvičení pro těhotné od 12. tt 1× týdně 48

Cvičení s přípravou na porod
5 × 

6 lekcí
38

Bc. Jana Bedřichová 
Bc. Blanka Čermáková
PhDr. Miloslava Kameníková
Lucie Krausová, DiS.
Bc. Petra Lacinová

Bc. Lenka Langarová
Bc. Hana Laskafeldová
Mgr. Šárka Matějková
Bc. Miroslava Tomická

Aktivity projektu Rodičovství 
krok za krokem jsou 
podpořeny z dotačního 
programu Rodina.
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•	 Dobře	vedený	kurz,	uvítala	jsem	malý	počet	účastníků,	možnost	sdílení	
zkušeností,	velkou	výhodou	je	hlídání	dětí	během	kurzu.

Lektoři:

Programy na podporu rodičovských kompetencí

RODIČE

Kurz efektivního rodičovství ® 

Semináře efektivní výchovy

Koordinátorky: Mgr. et Mgr. Ivana Štěpánková 
 ivana.stepankova@crsp.cz (od 8/2018)

 Mgr. Jana Vaňková (do 7/2018)

V roce 2018 se nám podařilo…

• Opět zrealizovat seminář na téma Výchova on-line dětí s vysokým 
počtem zájemců.

• Zachovat nabídku Kurzu efektivního rodičovství (KER) ve stejném 
rozsahu, pokračovat v oblíbeném formátu dopoledních setkání 
s hlídáním dětí.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Kurzy efektivního rodičovství s hlídáním dětí 2/rok 12

Výchova on-line dětí 1/rok 10

Komunikace s dítětem založená na důvěře 
a respektu

1/rok 12

Sourozenecké vztahy 1/rok 6

Seminář Téměř na odchodu – výchova 
dospívajcících

1/rok 14

Seminář Výchova on-line dětí 1/rok 17

Co říkají účastníci?
•	 Děkuji	za	každé	slovo,	vyjádření,	potvrzení	…
•	 Velmi	oceňujem	výber	témy	aj	lektora.	ĎAKUJEM!:)

Mgr. et Mgr. Petra Sapáková
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Mgr. Libor Všetula

• www.efektivnirodicovstvi.cz •

Aktivity projektu Rodičovství 
krok za krokem jsou 
podpořeny z dotačního 
programu Rodina.
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Nabízíme programy, na kterých mohou rodiče a prarodiče strávit čas společně se svými dětmi a vnoučaty.

RODINY

Pohybové hry s dětmi • Masáže kojenců • Programy 

v angličtině • Cvičení po porodu s hlídáním dětí

Koordinátorka: Mgr. Hana Pešatová

 hana.pesatova@crsp.cz

V roce 2018 se nám podařilo…

• Udržet naši stálou nabídku pololetních programů pro rodiny s dětmi 

ve stejném rozsahu jako v předchozích letech.

• Přestěhovat pohybové programy do nových prostor na Biskupské 7.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Hrátky s miminky (2 běhy) 1× týdně
26 dětí

(+ 26 rodičů)

Pohybové hry s kojenci 9–12 měsíců 
(2 běhy)

1× týdně
27 dětí

(+ 27 rodičů)

Pohybové hry s kojenci 1–2 roky 
(2 běhy)

2× týdně
58 dětí

(+ 58 rodičů)

Pohybové hry s dětmi 2–3 letými 
(2 běhy)

2× týdně
47 dětí

(+ 47 rodičů) 

Výtvarka pro rodiče s dětmi 1× týdne
20 dětí

(+ 20 rodičů)

Masáže kojenců 2/rok
12 děti

(+ 12 rodičů)

Mikulášská nadílka 31 dětí (+ 31 rodičů)

Mgr. Lucie Fridrichová
Mgr. Petra Lacinová 
Mgr. Daniela Müllnerová

Mgr. Lenka Němcová
Mgr. Hana Pešatová
Mgr. Veronika Tomanová

Cvičení po porodu s hlídáním dětí 
(2 běhy)

1× týdně
21 maminek 

+ 8 dětí 
na hlídání

Co říkají účastníci?
•	 Lektorka	je	fantastická.
•	 Moc	děkuji	výborný	kurz	i	lektorka.
•	 Naprostá	spokojenost.

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

RODINY • TROJLÍSTEK sblížení tří generací®

TROJLÍSTEK sblížení tří generací®

Vedoucí služby: Mgr. Blanka Krotká
 blanka.krotka@crsp.cz

Koordinátorky: Blanka Poučová 
 blanka.poucova@crsp.cz

 Ing. arch. Marie Veselá

V roce 2018 se nám podařilo…

• Prohloubit individuální přístup k náhradním babičkám a rodinám, 
věnovat se jejich potřebám a pomáhat jim řešit různé situace.

• Uspořádat tři setkání, kde měly náhradní babičky možnost 
předat si své zkušenosti, sdílet příjemné zážitky a případné obavy 
a zorganizovat dva semináře s lektorkou kurzů Efektivního rodičovství.

• Připravit dvě společné akce pro všechny tři generace – děti, rodiče 
a náhradní babičky. Inspirovat je k aktivnímu trávení volného času.

• Zaujmout velký počet rodin s dětmi, v pořadníku čekatelů bylo 
na konci roku přes padesát rodin.

• Ukončit spolupráci s neaktivními klienty. Vést 10 pohovorů 
se zájemkyněmi o roli náhradní babičky.

• Nechat vytvořit novou elektronickou databázi přímo pro Trojlístek, 
díky které je možné spravovat data přehlednějším způsobem.

• Úspěšně propagovat službu, získat zájem veřejnosti i médií.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci 

Kafe s Trojlístkem 3× 33

Komunikace s dítětem 1× 11

Proč děti zlobí? 1× 11

Do obory za zvířátky 1× 28

Adventní věnce 1× 28

Co říkají účastníci?
•	 Děkuji	za	báječnou	atmosféru	a	organizaci	všech	akcí.
•	 Je	vidět,	že	lidé	z	Trojlístku	jsou	velmi	vnímaví	a	moc	se	hodí	pro	tuto	

práci.	Těšíme	se	na	další	setkání.
•	 Chtěla	bych	Vám	poděkovat	za	velkou	pomoc	se	sehnáním	náhradní	

babičky,	kterou	jsme	v	naší	tehdy	složité	životní	situaci	velice	
potřebovali,	a	děkujeme	také	o	obohacení	našeho	života	díky	tak	
skvělé	náhradní	babičce.

Publikace a média:

• Reportáž České televize (zprávy z regionů) „Rodinám chybí babičky. 
Na ty náhradní jsou v Brně pořadníky“

• Dobré ráno České televize „Služba Trojlístek“

• Rozhovor pro rádio Petrov „Náhradní babička“

• Brněnský deník Rovnost (č. 93) „Na babičky rodiny čekají v pořadníku“

• Zpravodaj MČ Brno střed (4/2018)

• Bulletin Ženy 50+

Lektorky:

Mgr. Blanka Krotká
Jana Němcová

Blanka Poučová
Mgr. Jana Vaňková
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RODINY • Neúplné rodiny

Programy pro neúplné a doplněné rodiny s dětmi – jsou místem setkávání pro rozvedené, ovdovělé a svobodné rodiče, ale také 
pro ty, kteří se cítí být osamělými ve své momentální životní situaci a vychovávají své děti sami.

Lektorky:Na rozcestí

Koodinátorka: Mgr. et Mgr. Ivana Štepánková
 ivana.stepankova@crsp.cz

V roce 2018 se nám podařilo…

• Podpořit vyšší počet osamělých rodičů, než v minulém roce, v jejich 
obtížné životní etapě prostřednictvím setkání.

• Navázat spolupráci s organizacemi, které se věnují stejné cílové 
skupině a tím pádem nabídnout naše programy širší veřejnosti.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Klub sólo rodičů 1× 14 dní 25

Kurz Na rozcestí (3 setkání) 2/rok 14

Poradenství 1× 14 dní 14

Dětský klub Klubíčko 1× 14 dní 6

Co říkají účastníci:
•	 Jsem	vděčna	za	možnost	sdílení	ve	skupině	a	tím	pádem	neodsuzování	

okolím.
•	 Všechna	témata	pro	mě	byla	nějaký	způsobem	užitečná.	
•	 Jsem	ráda,	že	i	svoji	zkušeností	mohu	poradit	někomu	jinému,	který	je	

v	podobné	situaci	jako	já.
•	 Pomohlo	mi	to	se	zastavit	a	urovnat	myšlenky,	nevím	teda	na	jak	

dlouho,	ale	aspoň	tohle	stačí

Mgr. Lucie Kotková
Tereza Kubešová
Mgr. Milena Mikulková

Mgr. Bohdana Rozkošná
Mgr. Dora Lukášová Salaquardová
Bc. Kateřina Štěpánková

Aktivity projektu Na rozcestí 
jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina.
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Programy pro rodiče prožívající ztrátu dítěte.

RODINY • Děti nebe

Děti nebe

Koodinátorka: Mgr. et Mgr. Ivana Štepánková (od 8/2018)
 ivana.stepankova@crsp.cz

 Ilona Zaplatilová

V roce 2018 se nám podařilo…

• Nabídnout možnost individuálního poradenství, a zároveň také 
možnost sdílení prostřednictvím podpůrné skupiny.

• Podpořit rodiče v jejich obtížné životní situaci.

• Navázat spolupráci s jinými organizacemi, které se věnují této 
cílové skupině a nabídnout tak naše služby daleko většímu okruhu 
veřejnosti.

• Vytvořit brožuru Děti nebe, která má pomáhat rodičům po ztrátě dítěte.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Podpůrná skupina Děti nebe 
1× 

měsíčně 
3

Individuální poradenství Děti nebe 
1× 

měsíčně
9

Co říkají účastníci:
•	 Děkuji.

Lektoři:

P. Dipl.-Theol. Daniel Bořkovec, ISch
Bc. Vendula Chaloupková, DiS.

PhDr. Miloslava Kameníková
Bc. Mgr. Hana Sedláková 

Projekt Děti nebe je 
realizován za finanční 
podpory nadace Renovabis.
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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.

RODINY • FAMILY POINT místo pro rodinu ®

Služba Family Point

Vedoucí služby: Mgr. Miroslava Bořilová (od 6/2018)
 miroslava.borilova@crsp.cz

 Bc. et Mgr. Iva Chlebková

Kontaktní pracovice: Monika Janečková (městská koordinátorka)
 Blanka Poučová

V roce 2018 se nám podařilo…

• Otevřít Family Point v Táboře.

• Zorganizovat setkání pro 64 základních Family Pointů 
Jihomoravského kraje.

• Zorganizovat setkání pro 8 kontaktních Family Pointů z celé České 
republiky.

• Uskutečnit celkem 45 metodických návštěv Family Pointů 
v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém kraji a kraji Vysočina.

Co říkají data?

Program Počet setkání Účastníci 

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

21 210 + děti

Počet Family Pointů

Počet Family Pointů v Brně
34 Family Pointů  

(1 kontaktní, 33 základních) 

Počet Family Pointů v JMK  
(mimo město Brno)

31Family Pointů  
(1 kontaktní, 30 základních) 

Počet Family Pointů mimo JMK
13 Family Pointů  

(7 kontaktních, 6 základních)

Co říkají účastníci?
•	 Děkujeme	za	klidné	zázemí,	vždy	využívám	při	pochůzkách	po	Brně.
•	 Děkujeme,	že	jsme	zde	mohli	pobýt,	nechat	miminko	pohrát	a	v	klidu	

nakojit	a	přebalit.	
•	 Po	roce	zpět	a	je	to	ještě	lepší!	Díky	za	taková	místa.	
•	 Děkuji	za	to,	že	tu	jste	a	v	takové	kvalitě	a	příjemné	atmosféře	

na	dobrém	místě	Super!
•	 Jsme	zde	s	Danečkem	dnes	poprvé	a	moc	se	nám	tu	líbí.	Děkujeme,	že	

máte	pro	maminky	s	dětmi	tak	krásná	místečka.	Krásné	Vánoce.
•	 Velice	příjemná	paní,	rádi	se	sem	vracíme.	Děkujeme	mockrát.

Lektoři:

Bc. Radka Buryšková
Mgr. Lucie Daňková
Mgr. Hana Filipová
Magdalena Kachlíková
MUDr. Hana Levíčková
Mgr. Šárka Matějková
Gerta Mazalová 
Mgr. et. Mgr. Petra Sapáková

Bc. Taťána Sojková
Radka Svobodová
Mgr. Šárka Svobodová
Mgr. Blanka Urbánková
Mgr. Jana Vaňková
Bc. Libor Vrána
Michaela Životská

• www.familypoint.cz •
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Garantujeme komplexní proškolení lektorů vedené odborníky s dlouholetými zkušenostmi z praxe.

LEKTOŘI

•	 Množství	inspirace	a	praktických	foto	návodů	s	sebou.
•	 Kurz	v	mnohém	předčil	mé	očekávání,	pouze	by	snesl	mít	více	hodin	

a	prostor	pro	více	dotazů.

Lektorky

Metodiky pohybových aktivit

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

V roce 2018 se nám podařilo…

• Inovovat programy Inspirace hravou TV.

• Zrealizovat úspěšné externí kurzy na objednávku a míru klienta.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Metodika pohybových her s dětmi do 3 let I. 3/rok 55

Metodika pohybových her s dětmi do 3 let II. 3/rok 52

Metodika cvičení s předškoláky 2/rok 23

Inspirace hravou TV 1/rok 11

Co říkají účastníci?

•	 Skvělá	odbornost	lektorek.

•	 Kladně	hodnotím	materiální	a	koordinační	zajištění	kurzu.

•	 Zdravý	a	příjemný	přístup	k	cílové	skupině.

•	 Moc	oceňuji	ochotu	odpovídání	na	všechny	otázky.

•	 Dobré/	vhodné/	bezvadné	místo	konání	a	zázemí.

•	 Byla	jsem	velmi	nadšená,	kurz	mě	hodně	obohatil.

•	 S	kurzem	jsem	velice	spokojená	po	teoretické	i	praktické	stránce,	
lektorky	dokáží	vyvážit	teorii	s	praxí	a	předat	důležité	a	odborné	
informace	velmi	dobrou	formou	i	nám	mimo	jejích	základní	obor,	který	
zastupují.

Mgr. Hana Filipová
Mgr. Hana Pešatová

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

VEŘEJNOST – VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ

Ženy v pohybu aneb zdravý pobyb ženám 

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

V roce 2018 se nám podařilo…

• Udržet zájem stávajících klientů a přivést do kurzů další.

• Uspořádat úspěšnou sobotu v pohybu – Ženy na čerstvém vzduchu.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Ženy v pohybu 4 × týdně 56

Ženy na čerstvém vzduchu 1 × ročně 11

Co říkají účastníci?
•	 Do	cvičení	chodím	pravidelně	již	delší	čas	a	stále	mám	chuť	pokračovat.
•	 Lektorka	pohotově	reaguje	na	náladu	skupiny,	únavu,	počasí.	Mám	

pocit,	že	ví,	kdy	je	která	z	nás	ve	svých	dnech,	a	umí	s	tím	pracovat.
•	 S	cvičením	jsem	velmi	spokojena,	lektorka	dělá	svoji	práci	s	velkým	

nasazením	a	jsou	vidět	její	znalosti,	zkušenosti	i	poctivá	příprava	
na	každou	další	hodinu	i	na	celý	semestr.

•	 Během	cvičení	mi	přijde,	že	se	nic	moc	neděje,	ale	druhý	den	velice	
dobře	poznám,	s	kterými	partiemi	jsme	pracovali.

•	 Jsem	již	několik	let	velmi	spokojená,	nezvládám	čočku	stále	tak,	jak	
bych	chtěla,	ale	bojuji	s	tím.

•	 Byla	to	moc	příjemná	sobota	mezi	příjemnými	lidmi.

Lektorky:

Kurz Úrazy a první pomoc dětem

Koodinátorka: Mgr. Hana Pešatová
 hana.pesatova@crsp.cz

V roce 2018 se nám podařilo…

• Vycestovat s kurzem za hranice města Brna.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Úrazy a 1. pomoc dětem 5× 50

Úrazy a 1. pomoc seniorům 1× 26

Co říkají účastníci?
•	 Kurz	přínosem,	velmi	děkujeme.
•	 Odborník	na	svém	místě.
•	 Pěkné	a	poučné.
•	 Parádně	zpracované.

Lektorka:
Mgr. Hana Filipová

Mgr. Hana Filipová
Mgr. Kateřina Janíčková

Iva Kučerová

Aktivity projektu Rodičovství 
krok za krokem jsou 
podpořeny z dotačního 
programu Rodina.
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Orientální břišní tance a Indické tance

Koordinátorky: Mgr. et Mgr. Ivana Štěpánková (od 8/2018)
 ivana.stepankova@crsp.cz
 Mgr. Jana Vaňková (do 7/2018)

V roce 2018 se nám podařilo…
• Naplnit čtyři skupiny různě pokročilých lekcí Orientálních břišních 

tanců a jednu skupinu Indických tanců; v letních měsících 
zorganizovat dvě speciální lekce Letních orientálních tanců s velmi 
hojnou účastí.

• Na konci každého pololetí zorganizovat závěrečný orientální večírek 
se zajímavými hosty a hojnou účastí návštěvníků z řad přátel, 
kamarádů, rodin a veřejnosti.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Orientální břišní tance – začátečníci 1 × týdně 14

Orientální břišní tance – pokročilí I. 1 × týdně 21

Orientální břišní tance – pokročilí II. 1 × týdně 28

Indické tance  1 × týdně 8

Letní Orientální břišní tance 2/rok 27

Orientální večírek 2/rok 52

Co říkají účastníci?
•	 Tvoříme	skvělou	skupinku	žen,	které	se	vždy	rády	setkají	na	tancích,	

ale	i	mimo	něj.	
•	 Je	to	pro	mě	skvělý	druh	relaxace	a	času	jen	pro	sebe.	

Nabízíme zájmové vzdělávání pro širokou veřejnost i volnočasové aktivity.

VEŘEJNOST – VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ

Andrea Jamborová Bc. Petra Včelařová

Lektorky:
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SLUŽBY URČENÉ PĚSTOUNSKÝM RODINÁM

Vytváříme podmínky pro zdravý vývoj dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči v Jihomoravském kraji. Naším cílem je doprovázet 
náhradní rodiče a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči po celou dobu jejího trvání.

Vzdělávací semináře 5 38

Víkendové vzdělávací pobyty 2 27

E-learningové kurzy 239 82

Výlet pro děti 1 6

Respitní pobyt pro děti 1 4

Příměstský tábor 1 7

Bavlnka (respitní skupinka při vzdělávání 
pěstounů)

19 79

Předvánoční setkání pro pěstouny 1 20

Co říkají účastníci?
•	 Pochvala	za	přístup	za	celkový	program	a	velký	obdiv	za	děti,	které	

měly	100%	zajištění	během	kurzu.	
•	 Byla	jsem	moc	spokojená,	skvělé	prostředí	i	lektor,	zajímavé	téma,	

dobře	uchopené.
•	 Vynikající	přístup	organizátorů	ke	všem	účastníkům.	Děti	nadšené	

z	programu,	pěstouni	jsou	nejlepšími	lektory.	

Lektoři:

Vedoucí služby: Bc. Tereza Jelínková (od 7/2018)
 tereza.jelinkova@crsp.cz

 Mgr. et Mgr. Anna Orlová
Klíčové pracovice: Bc. Lenka Nejedlíková
 Bc. Marcela Nováková
 Mgr. Zdeňka Rohrerová, Veronika Růžičková, DiS.

V roce 2018 se nám podařilo…
• Uzavřít pět dohod o výkonu pěstounské péče. Čtyři dohody byly 

z různých důvodů ukončeny (stěhování, zletilost, ukončení PP). Ke konci 
roku bylo uzavřeno 41 dohod s pěstounskými rodinami v JMK. 

• Pokračovat ve spolupráci s týmem odborníků: Mgr. P. Sakařem, Ph.D., 
Mgr. E. Oujezskou, Mgr. J. Smetanou a Mgr. Gabrielou Vykypělovou

• Pokračovat v zajišťování pravidelných supervizí a metodických setkání 
pro pěstouny na přechodnou dobu pod vedením psycholožky.

• V rámci povinného vzdělávání pěstounů zrealizovat dva víkendové 
vzdělávací pobyty, vzdělávací semináře a klubová setkání, spustit dva 
nové e-learningové kurzy a nakoupit odborné knihy k zapůjčení.

• Dokončit projekt „Podpora plánování průběhu pěstounské péče“, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001410, díky kterému vznikla 
Metodika plánování průběhu PP.

• Zrealizovat respitní akce pro děti: výlet, víkendový pobyt, příměstský tábor.
• Díky projektu Krabice od bot obdarovat děti z pěstounských rodin 

vánočními dárky na předvánočním setkání pro pěstounské rodiny.
• Pracovat na standardech kvality SPO, účastnit se pracovních skupin, 

vzdělávat se a pravidelně spolupracovat se supervizorem.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Klubová setkání 10 66

Mgr. Ondřej Bouša
Olga Dofková
Mgr. Hana Filipová
Mgr. Marcela Horáčková
Mgr. Eva Janíčková

Mgr. Hana Oravcová
Mgr. Eva Oujezská
Mgr. Eva Pávková
Mgr. Peter Kollár
Mgr. Ludmila Štěpánková

• www.sluzbypestounum.cz •

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Co říkají účastníci:
•	 Na	pobytu	mě	bavilo	hrát	nové	hry	a	spolupracovat	s	ostatními	dětmi.	
•	 Nejlepší	byl	odpolední	výlet,	moc	jsem	si	ho	užila,	spřátelila	jsem	

se	s	jednou	holkou	a	doufám,	že	se	ještě	uvidíme.		
•	 Děkujeme	za	úsilí	a	podporujeme	vás!	Je	dobré	sdružovat	lidi	

v	podobné	situaci.	

Lektorky:

Všechny naše děti

Koodinátorka: Bc. Tereza Jelínková
 tereza.jelinkova@crsp.cz

V roce 2018 se nám podařilo…

• Navázat na pilotní verzi projektu z roku 2017.

• Zrealizovat víkendový respitní pobyt pro děti z náhradních rodin.

• Podpořit nejen adoptivní rodiny, ale také biologické děti pěstounů.

• Zrealizovat semináře (besedy) pro adoptivní rodiny.

• Nakoupit odbornou literaturu a pomůcky pro náhradní rodiny.

• Navázat spolupráci s Klubem osvojitelů a se Střediskem náhradní 
rodinné péče.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Základní poradenství 8 10

Dlouhodobé poradenství 6 2 + 2

Podpora při upevňování vazeb v rodině 30 3 rodiny

Beseda pro osvojitele 1
11 osob 
+ 4 děti

Semináře 2 7

Podpora biologických dětí v pěstounských 
rodinách

1 8 dětí

Respitní pobyt pro děti z náhradních rodin 1 3

Služby pro osvojitele reagují na chybějící odbornou pomoc pro adoptivní rodiče. Jsou určené nejen rodinám s osvojeným 
dítětem, ale také budoucím osvojitelům, kteří čekají na přijetí dítěte.

SLUŽBY PRO OSVOJITELSKÉ RODINY

Mgr. Marcela Horáčková
Mgr. Eva Janíčková
PhDr. Martina Kosová

Zuzana Nováková 
Mgr. Lucie Ptáčková
Mgr. Zdeňka Rohrerová

• www.sluzbypestounum/pro-osvojitele.cz •

Aktivity projektu Všechny naše 
děti jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina.
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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

Program Frekvence Účastníci 

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

1× 14 dní 14

Otevřená rodičovská skupina 1/měsíc 37

Poradna V klidu o neklidu 38 sezení 62

Co říkají účastníci?
•	 Velmi	oceňuji	vstřícný	přístup	a	vyzdvihování	kladů,	hledání	dobra	

v	dětech.	Děkuji	za	trpělivost.
•	 Syn	byl	se	SKEENEREM	spokojen,	nerad	cestuje,	přesto	se	vždy	těšil.
•	 Kurz	se	mi	moc	líbil,	chceme	pokračovat	dál.	Organizačně	velice	

dobře	vedený.	Pestrost.
•	 Reakce	na	individuální	dotazy	a	jejich	následné	zodpovězení.	

Zapamatování	si	věcí,	které	byly	řečeny	na	začátku.	

Lektorky:

Skupinové programy pro děti (a rodiče) • Otevřená 
rodičovská skupina • Poradna V klidu o neklidu

Koordinátorky: Mgr. et Mgr. Ivana Štepánková
 ivana.stepankova@crsp.cz

 Mgr. Tatiana Jopková
 tatiana.jopkova@crsp.cz

V roce 2018 se nám podařilo…

• Zapojit aktivně do programu Háďata celkem 21 rodičů s neklidnými 
a hyperaktivními dětmi ve věku 4–7 let a zvýšit zájem o tuto aktivitu. 

• Poskytnout rodičům a dětem kvalitně strávený čas s cílem inspirovat 
je vhodnými a podpůrnými technikami pro práci s hyperaktivními 
a neklidnými dětmi.

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

• Podpořit vysoký počet rodičů v problematice ADHD a to zejména 
prostřednictvím Poradny V klidu i neklidu.

• V rámci Poradny V klidnu o neklidu poskytnout poradenství celkem 
34 unikátním rodinám pečujícím o děti s projevy syndromu ADHD 
(v případě některých rodin se na jednotlivých sezeních účastnili různí 
jejich členové). Nárůst počtu sezení oproti roku 2017 o 80 %. 

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci 

Háďata – program pro rodiče 
s hyperaktivními a neklidnými dětmi 

1× týdně 
21 dětí + 
21 rodičů

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

1× 14 dní 21

Bc. Romana Dimmrothová
Bc. Tereza Jelínková

Mgr. Tatiana Jopková
Bc. Magdaléna Kunrtová

Aktivity projektu Rodičovství 
krok za krokem jsou 
podpořeny z dotačního 
programu Rodina.
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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

Vzdělávací programy – kurzy pro rodiče i odborníky

Koordinátorka: Mgr. et Mgr. Ivana Štepánková
 ivana.stepankova@crsp.cz

V roce 2018 se nám podařilo…

• Rozšířit povědomí o informacích v oblasti ADHD pro další odborníky 
a rodiče.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci 

Komunikace s dítětem s ADHD v praxi 1/rok 8

Jak vychovávat dítě s ADHD 1/rok 5

Co říkají účastníci?
•	 Moc	chválím	paní	lektorku	za	trefné	a	empatické	odpovědi	na	otázky.

Lektorka:

Mgr. Tatiana Jopková

• www.neklidne-deti.cz •

Prevence rizkového chování dětí s ADHD

Koordinátorka: Mgr. Tatiana Jopková
 tatiana.jopkova@crsp.cz

V roce 2018 se nám podařilo…

• Zahrnout do programu děti, které již využívaly některé z našich 
programů, což nám umožnilo zajistit jim více komplexní péče: např. 
dítě, s nímž pracujeme na nácviku sociálně-emočních dovedností 
(Skeener), jsme mohli podpořit i v přirozeném prostředí jeho školy, 
a zároveň poskytnout podporu i jeho pedagogům a spolužákům.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci 

Mobilní poradna na školách 15 37

Trénink sociálních a emočních dovedností 
v třídním kolektivu

12
cca 3 × 20 
unikátních 

dětí

Co říkají účastníci?
•	 Pedagogové	oceňují	možnost	konzultovat	s	odbornými	pracovníky	

CRSP	přímo	v	prostředí	jejich	školy	konkrétní	projevy	ADHD	u	žáků,	
vhodné	způsoby	preventivní	práce	s	kolektivem	třídy.

•	 Rodiče	dětí	s	ADHD	vítají	možnost	spolupráce	CRSP	se	školou.
•	 Děti	s	ADHD	a	jejich	spolužáci	se	těší	z	interaktivních	preventivních	

programů,	které	posilují	zdravé	vztahy	v	jejich	třídách.

Lektorky:

Bc. Romana Dimmrothová
Mgr. Tatiana Jopková

Mgr. et Mgr. Petra Sapáková
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Sociálně aktivizační služba pro seniory.

SENIORKY, SENIOŘI

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Skupinová setkání Bok 
po boku

2 skupiny / 1 × týdně / 
1,5 hod.

cca 12*

Individuální podpora 
v přirozeném prostředí 
klienta

1 × týdně / 1,5 hod. cca 18*

* Kvalifikovaný odhad. Někteří klienti využívají obou forem služby.

Finančně nás podpořili:

• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Jihomoravský kraj
• Magistrát města Brna

Co říkají účastníci?
•	 Jsem	se	službou	velmi	spokojená.	Baví	mě	pestrost	programu	a	oceňuji	

milý	a	respektující	přístup	pracovnic.	Setkávání	je	pro	mě	důležité	
a	vždy	se	na	ně	těším.	Snažím	se	nevynechat	a	další	aktivity	si	
naplánovat	tak,	abych	na	setkání	mohla	přijít.

•	 Jsem	s	formou	poskytováním	terénní	služby	velmi	spokojená	a	jsem	
za	ni	vděčná.	Největším	přínosem	je	pro	mě	možnost	mít	zajímavou	
aktivitu,	popovídat	si,	zpestřit	si	den,	zasmát	se.	Oceňuji,	že	je	
pracovnice	milá,	vstřícná	a	s	dobrou	náladou.	Mám	k	ní	důvěru	a	vím,	
že	se	na	ni	můžu	obrátit.	Setkání	utíkají	až	moc	rychle,	klidně	bych	
vydržela	déle.	Je	to	můj	oblíbený	čas	v	týdnu.

Bok po boku – sociálně aktivizační služba pro seniory

Vedoucí služby: Mgr. Eva Vostálová (od 9/2018)
 eva.vostalova@crsp.cz

 Mgr. Veronika Lelková

Další pracovníci:  Michaela Čechová, DiS.
 Mgr. Zuzana Hartmanová
 Lenka Horáková, DiS.
 Mgr. Blanka Krotká

V roce 2018 se nám podařilo…

• Realizovat skupinová setkání pro seniory.

• Poskytnout pravidelnou podporu klientům v jejich přirozeném prostředí.

• Nabídnout tak pomoc a podporu 30 osamělým babičkám 
a dědečkům

• Úspěšně ukončit projekt Podpora procesu průchodu klienta službou 
Bok po boku č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001440 podpoření z 
OP Zaměstnanost, v němž jsme mimo jiné prošli metodickým auditem 
s úspěšností více než 90 %.

• Navázat spolupráci s Reminiscenčním centrem, z.s. a zahájit evropský 
projekt s názvem Zavedení metody reminiscence jako nástroje 
prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů,  
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007564

• Pokračovat ve spolupráci s organizacemi Práh jižní Morava, z.ú., 
Spokojeným seniorem – KLAS z.s.
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PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Rodina i kariéra – není žádná bariéra

Program Počet setkání Účastníci 

Příměstský tábor HYPERáček 2× 13

Příměstský tábor Ježeček 1× 17

Tým pečujících osob a koordinátorů:

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízelo do června 2018 služby klubů 
Hyperáček, KERáček a Ježeček, v rámci kterých probíhaly realizace:

• jarních příměstských táborů (Brno, Jihlava)

• odpoledních dětských klubů (otevřeny denně během školního roku – 
v Brně a v Jihlavě); součástí dětských klubů bylo 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 reagoval na nedostatečné kapacity zařízení péče o děti. Jeho cílem 
bylo 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.

Co říkají data?

Program Počet setkání Účastníci 

Dětský klub KERáček pondělí–čtvrtek 5

Dětský klub HYPERáček pondělí–pátek 13

Dětský klub Ježeček pondělí–čtvrtek 15

Příměstské tábory KERáček 1× 14

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Romana Dimmrothová
Mgr. Jana Dubová
Bc. Aneta Mácová
Bc. Johana Pavlíková

Blanka Poučová
Mgr. et Mgr. Ivana Štěpánková 
Mgr. Jana Vaňková
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Činnost Krok za Krokem 2018

14 000 Kč
Podpořili jsme rodinu, ve které se potýkají s dlouhodobým onemocněním syna 
a zároveň velmi těžkou nemocí otce.

3 000 Kč
Pomohli jsme uhradit ubytování v azylovém domě matce samoživitelce.

10 000 Kč
Přispěli jsme na vybavení dětského pokoje. Jedná se o otce samoživitele 
se čtyřmi dětmi, který je hendikepovaný po mozkové mrtvici.

18 000 Kč
Přispěli jsme na zakoupení plynového kotle, pro rodinu se čtyřmi dětmi, která 
se potýká s vážným onemocněním dítěte.

12 000 Kč
Koupili jsme pračku pro rodinu se sedmi dětmi.

12 100 Kč
Uhradili jsme část právní pomoci pro maminku, která byla vystavena krutému 
domácímu násilí.

7 640 Kč
Pomohli jsme matce samoživitelce s dětmi  v akutní ekonomické nouzi. Pomoc 
proběhla ve spolupráci s Diakonií Plzeň.

9 400 Kč
Uhradili jsme část dluhu na nájemném pro matku samoživitelku s pěti dětmi. 
Opět jsme spolupracovali s Diakonií Plzeň, která rodinu doprovází.

8 000 Kč
Přispěli jsme matce samoživitelce s dětmi po domácím násilí s úhradou 
nedoplatku na elektřině.

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

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 2018

Počet adresných pomocí 28

Celková poskytnutá částka 247 625 Kč

Počet dárců, kteří poslali dar na účet nadačního fondu 15

Celková částka přijatých darů za rok 2018 135 755 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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6 600 Kč
Zaplatili jsme rodině s třemi dětmi výuku na hudební škole. Otec trpí 
dlouhodobě psychiatrickým onemocněním.

10 000 Kč
Přispěli jsme rodině se 3 dětmi na zakoupení pračky. Rodina se musela 
ze závažných důvodů  urychleně přestěhovat.

1300 Kč
Pomohli jsme soc. znevýhodněnému chlapci, o kterého se stará jeho teta, 
se zaplacením letního tábora.

15 000 Kč
Přispěli jsme rodině se 3 dětmi, z nichž 2 jsou těžce handicapované a vyžadují 
celodenní péči.

6000 Kč
Zaplatili jsme letní tábor pro 3 chlapce z vícečetné rodiny, kde tatínek je 
dlouhodobě vážně nemocný.

10 000 Kč
Přispěli jsme na koupi pračky pro rodinu s 4 dětmi, která se potýká 
se zdravotními problémy.

12 000 Kč
Pomohli jsme mamince samoživitelce se dvěma dětmi, která se ne vlastní 
vinou dostala do velmi těžké životní situace.

15 000 Kč
Přispěli jsme na zakoupení auta pro maminku samoživitelku se třemi dětmi. 
Dvě děti jsou těžce postižené a vyžadují celodenní péči.

10 000 Kč
Pomohli jsme mladé rodině se čtyřmi dětmi se zakoupením postele pro dítě 
a výživy pro kojence.

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Krok za krokem

16 000 Kč
Podpořili jsme funkční rodinu s devíti dětmi, z toho dvě děti jsou zdravotně 
hendikepované.

8 000 Kč
Přispěli jsme matce samoživitelce se 3 dětmi na dluh na nájemném, hrozilo 
vystěhování z bytu. 

8 500 Kč
Pomohli jsme pěstounské rodině s vybavením pokoje pro děti.

3 800 Kč
Zaplatili jsme pobyt v azylovém domě pro matku s dítětem v sociální nouzi.

4 700 Kč
Peníze jsme věnovali vícečetné rodině (6 dětí) na uhrazení výuky na hudební 
nástroje v Základní umělecké škole.

14 000 Kč
Částka byla využita na zaplacení nájmu, kroužku a  potřeb pro děti. Jedná 
se o matku samoživitelku se 3 dětmi, která prožila dlouhodobé domácí násilí.

2 500 Kč
Uhradili jsme školní obědy pro chlapce, který vyrůstá pouze s otcem.

4 585 Kč
Matka samoživitelka se 4 dětmi peníze použila na zaplacení školních obědů, 
jízdného a školních pomůcek. 

2 000 Kč
Pomohli jsme matce samoživitelce s úhradou účasti jejího syna 
na mezinárodním turnaji v basketbalu.

1 500 Kč
Zaplatili jsme školné v hudební škole dítěti ze sociálně slabé rodiny.
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Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

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

1280 vstupů

Tvoření 1 × týdně
40 / rok 

400 vstupů

Batolátka 1 × týdně
38 / rok 

532 vstupů

Otevřená beseda /(Otevřená 
herna)

1 × týdně
37 / rok 

172 vstupů

Zpěváčci 1 × týdně
21 / rok 

283 vstupů

Cvičení pro těhotné 2 × měsíčně
17 / rok 

51 vstupů

Otvíráček, 19. 5. 2018 1 × rok 120

Příměstský tábor Námořníci, 
16.–20. 7. 2018

1 × rok 16 dětí

Jednorožné rožnění, 22. 9. 2018 1 × rok 150

Předadventní světélkování, 
24. 11. 2018

1 × rok 190

Předadventní světélkování  
19. 11. 2018

1/rok 200

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

JEDNORÁZOVÉ AKCE:

• Otvíráček, 19. 5. 2018 – zábavné odpoledne pro celou rodinu (v 
rámci kampaně Týden pro rodinu)

• Příměstský tábor Cesta kolem světa, 16.–20. 7. 2018

• Jednorožné rožnění, 22. 9. 2018

• Předadventní světélkování, 24. 11. 2018

Koordinátorky: Jana Duchanová
 jana.duchanova@crsp.cz

 Pavla Kazdová
 pavla.kazdova@crsp.cz

V roce 2018 se nám podařilo…

• Zachovat pravidelný dopolední a odpolední program pro rodiče 
s dětmi.

• Nadále pokračovat ve skvělé spolupráci s Městem Třešť a s DDM.

• Účastnit se jako spolupořadatelé městských akcí „Jednorožné 
rožnění“, „Předadventní světélkování”.

• Společně s DDM v Týdnu pro rodinu zorganizovat akci „Otvíráček”.

• V létě se nám podařilo naplnit a zorganizovat příměstský tábor 
na téma Cesta kolem světa.
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Co říkají účastníci?

• pravidelné programy se účastníkům líbí a jsou navštěvovány

• velká je i účast na jednorázových akcích , kde se daří CRSP velmi 
dobře propagovat

Publikace a média:

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

- článek z jednorázové akce (příměstský tábor ) “S příměstským 
táborem kolem světa za pět dní”, 9/2018

- další článek „Kam v Třešti s malými dětmi“, 10/2018

- o CRSP detaš.pracovišti Třešť jsou též ve zpravodaji Naše město 
zmínky v souvislosti se spolupořadatelstvím městských kulturních  
akcí a akcí DDM (např. Otvíráček, Jednorožné rožnění, 
Předadventní světélkování)

Lektorky:

Naše programy a služby nabízíme také rodinám na Vysočině.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ TŘEŠŤ

Aktivity projektu Rodičovství 
krok za krokem jsou 
podpořeny z dotačního 
programu Rodina.

Jana Duchanová
Pavla Kazdová

Bc. Marie Poláková
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Výnosy v Kč
Příjmy od klientů 1 678 100

Spokojený senior – KLAS z. s 326 223

Příjmy nájemné 6 611

Dotace 5 508 508

Příspěvky od státu (ÚP) 1 930 857

Příjmy od nadací 463 137

Dary 2 328 602

Jiné 2 723

Výnosy celkem: 12 244 762

Náklady v Kč
Materiál 548 599

Osobní 8 226 848

Služby 3 014 065

Ostatní 187 104

Výnosy celkem: 11 976 616

Hospodářský výsledek 268 146 Kč
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Nešlo by to bez lidí...

Ing. Eva Balcarová

Mgr. Miroslava Bořilová

Michaela Čechová, DiS.

Mgr. Romana Dimmrothová

Mgr. Jana Dubová

Jana Duchanová

Mgr. Hana Filipová

Mgr. Zuzana Hartmanová

Bc. Lenka Havrlantová

Lenka Horáková, DiS.

Eva Hudečková

Mgr. et Bc. Iva Chlebková

Monika Janečková

Bc. Tereza Jelínková

Mgr. Tatiana Jopková

Pavla Kazdová

Mgr. Blanka Krotká

Mgr. Veronika Lelková, DiS.

Hana Lokosová

Bc. Aneta Mácová

Ing. Daniela Mišunová

Bc. Lenka Nejedlíková

Bc. Marcela Nováková

Marcela Ondrůjová

Mgr. et Mgr. Anna Orlová

Bc. Johana Pavlíková

Externí pracovníci

Eva Baliová
Katarína Barjaková
Bc., RPA Jana Bedřichová
Dipl. Theol. Isch Daniel Bořkovec
Mgr. Ondřej Bouša
Karolína Brumovská
Bc. Radka Buryšková
Bc. Blanka Čermáková
Lucie Červená
Hana Čížková
Mgr. Jindřich Čoupek
Lenka Daňková
Markéta Davidová
Romana Dimmrothová
Olga Dofková
Dominika Dražková
Pavla Dřímalová
Simona Dubová
Jana Dubová ml.
Jana Edelová

Dominik Filip
Pavel Filka
Mgr. Anna Fiľová
Mgr. Lucie Fridrichová
Lenka Hejmalová
Mgr. Marcela Horáčková
Bc. Vendula Chaloupková, DiS.
Markéta Chalupníková
Bc. Veronika IJsselstijn
Kateřina Ingrová, DiS.
Andrea Jamborová
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Mgr. Eva Janíčková
Mgr. Kateřina Janíčková
Jana Jarošová
Bc. František Jeleček
Mgr. Pavel Kafka
Magdalena Kachlíková Müllerová
PhDr. Miloslava Kameníková
Barbora Kazdová
Barbora Kelemenová
Mgr. Pavel Klang, Ph.D.

Mgr. Hana Pešatová

Mgr. Zdenka Rohrerová

Veronika Růžičková, DiS.

Mgr. Ivana Štěpánková

Petr Uličný

Mgr. Jana Vaňková

Ing. arch. Marie Veselá

Denisa Veselková

Mgr. et Mgr. Eva Vostálová

Ilona Zaplatilová
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Pavel Klíma
Kristýna Klouzalová
Mgr. Peter Kollár
PhDr. Martina Kosová
Ing. Jan Kotík
Mgr. Lucie Kotková
ThLic. Tomáš Koumal
Lucie Krausová, DiS.
Tereza Kubešová
Hana Kubová
Eva Kučerová
Iva Kučerová
Magdaléna Kunrtová
Lucie Kuřímská
Bc. Petra Lacinová
Nikola Lakomá
Veronika Lamichová
Bc. Lenka Langarová
Bc. Hana Laskafeldová
MUDr. Hana Levíčková
Ladislava Lindourková
Mgr. Kamil Litvik
Mgr. Dora Lukášová Salaquardová
Bc. Aneta Mácová
Denisa Mánková
Mgr. Šárka Matějková
Gerta Mazalová

Kamila Menšíková
Mgr. Milena Mikulková

Bc. Karolína Müllerová
Mgr. Daniela Müllnerová
Mgr. Lenka Němcová
Mgr. Dana Nováková
Zuzana Nováková
Mgr. Gabriela Nováková
Ing. Marcela Ondráčková
Mgr. Hana Oravcová
Mgr. Eva Oujezská
Bc. Adéla Palyusiková
Zdeněk Pavelka
Mgr. Eva Pávková
Ing. Pavel Perout
Mgr. Naděžda Peroutová
Mgr. Terezie Pilátová Osecká, Ph.D.
Bc. Marie Poláková
Miroslav Pop
Kristýna Pospíšilová
Teresa Poučová
Lucie Ptáčková
Mgr. Bohdana Rozkošná
Mgr. Jana Rumpalová
Mgr. et Mgr. Petra Sapáková
Barbora Sedláčková
Mgr., Bc. Hana Sedláková
Šárka Skotalová
PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Bc. Taťána Sojková
JUDr. Irena Spitzová

Jan Stifter

Radka Svobodová

Mgr. Šárka Svobodová

Bc. Martina Šebestová

Ing. Alexandra Šilerová

Mgr. Česlav Škvařil

Mgr. Jan Špilar

Bc. Kateřina Štěpánková

Ludmila Štěpánková

Markéta Švehlová

Markéta Talafová

Mgr. Veronika Tomanová

Bc. Miroslava Tomická

Mgr. Blanka Urbánková

Bc. Petra Včelařová, DiS.

Mgr. Karla Večeřová

Dagmar Vejvančická

Jana Vignatiová

MUDr. Pavel Vít

PharmDr. Ivana Vítová

Helena Vlčková

Libor Vrána

Zuzana Vrbecká

RNDr. Miroslav Vykydal

Mgr., Bc. Milana Vykydalová

Michaela Životská

Na praxi v CRSP

Koordinátorky:

Ing. Daniela Mišunová (od 7/2018)
daniela.misunova@crsp.cz

Bc. et Mgr. Iva Chlebková

V roce 2018 absolvovalo v CRSP 
praxi celkem 11 studentů z těchto 
škol:

• Fakulta sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně

• Filozofická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně

• Obchodní akademie, střední 
odborná škola knihovnická 
a Vyšší odborná škola Brno

• Evangelická akademie, Vyšší 
odborná škola sociálně 
právní

Zahraniční stáž v rámci programu 
Erasmus absolvovala v CRSP 
1 studentka z  Teologické fakulty z 
Trnavské univerzity v Trnave.
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Podpořili nás...

Náš dík patří…

• Biskupství brněnskému za duchovní i finanční podporu
• otci Romanovi Kubínovi za podporu a duchovní 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 péči 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

Instituce

• Evropská unie z programů ESF

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

• Biskupství brněnské

• Jihomoravský kraj

• Kraj Vysočina

• Statutární město Brno

• Městská část Brno-střed

• Město Žďár nad Sázavou

• Město Třešť

• Nadace rozvoje občanské společnosti

• Nadace Renovabis

• Nadační fond Avast

• Fond Jarmily Schultzové

Společnosti, organizace

• COM Group a.s.

• Happy training & Consulting, s.r.o.

• KINSKÝ Žďár, a.s.

• OSC, a.s.

• Pankrác, a. s.

• VALZET, s.r.o.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7 • 602 00 Brno
tel.: 542 217 464
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www.crsp.cz •  crspbrno




