
 

 

V Brně, 6. 4. 2020 

Informace k mimořádným opatřením v Centru pro rodinu a sociální péči 

Milí návštěvníci CRSP, 

z důvodu minimalizace možného šíření koronavirové nákazy a zachování zdraví členů našich rodin a našich 
klientů, rozhodla jsem s platností od 12. března 2020 do odvolání o dočasném pozastavení naší pravidelné 
činnosti a uzavření prostor CRSP pro veřejnost. Rozhodnutí jsem učinila na základě pečlivého zvážení všech 
aspektů se zapojením zřizovatele a širšího vedení naší organizace.  

A protože chceme chránit také zdraví našich zaměstnanců, v drtivé většině se naše práce přesunula 
do domácích podmínek a do on-line prostoru. 

Ledasco nového jsme zjistili - např. část našich programů vám již nyní nabízíme on-line formou. Radujeme se 
z každého pokroku a velmi nás těší sledovat, že se s vámi dokážeme spojit i takto virtuálně. 

Samozřejmě také už nyní přemýšlíme, co bude dál – po ukončení nouzového stavu. Jsme připraveni, jakmile 
vláda ČR začne uvolňovat přísná opatření, nabídnout vám náhradní termíny za zameškané programy, 
plánujeme protáhnout naši činnost až do prázdninových měsíců.  

Uvědomuji si, že mnohým z vás omezení našeho provozu zkomplikovalo život, což nás velmi mrzí.  

Ujišťuji vás, že se všemožně vynasnažíme vynahradit vám výluku, která se vlivem celosvětové epidemie stala 
nevyhnutelnou. 

Chtěli bychom vám velmi poděkovat za vaši přízeň. Opravdu si jí velmi vážíme a znamená pro nás vlastně 
nejvíc. 

Věřte, že největší odměnou pro nás bude setkat se s vámi opět na našich programech v obvyklých časech 
v našich prostorách. 

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na e-mailu info@crsp.cz nebo telefonním čísle 731 604 064. 
Je rovněž možné přímo kontaktovat koordinátorky programu. 

O dalším postupu Vás budeme informovat prostřednictvím webu, na sociálních sítích a e-mailu.  

Děkuji, že toto rozhodnutí respektujete, a pevně věřím, že celou situaci společně zvládneme a společnými 
silami toto náročné období překleneme.  

Vážíme si vaší přízně a těšíme se na další setkávání s vámi. 

 

 Marcela Ondrůjová 
 ředitelka organizace 


