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Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

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

Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost

Zaměření činnosti: Služby pro rodiny a sociální služby, vzdělávání a poradenství

CRSP je:
 členem výkonného výboru Asociace center pro rodinu v ČR 
 držitelem Akreditace poskytování sociálních služeb Jihomoravského kraje
 členem řídicí skupiny Komunitního plánování sociálních služeb města Brna
 stážovým fakultním pracovištěm FSS Masarykovy univerzity
 rekvalifikačním střediskem v oblasti počítačového vzdělávání s akreditací

MŠMT ČR 
 akreditovaným vzdělávacím pracovištěm MŠMT
 akreditovaným vzdělávacím pracovištěm MPSV
 jedním z hodnotitelů soutěže Obec přátelská rodině
 členem Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu

Spolupráce:
 Národní centrum pro rodinu a centra pro rodinu ČR
 Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 Biskupství brněnské
 Magistrát města Brna a Jihomoravský kraj
 Úřad práce Brno-venkov
 Rodinné pasy
 rodinné a pedagogicko-psychologické poradny
 další nestátní i státní organizace a instituce

Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči
(zkrácený název: CRSP Brno)
Josefská 516/1, 602 00 Brno

IČ: 44991584, DIČ: CZ44991584, 
Bankovní spojení: Volksbank CZ, č. ú.: 4010046676/6800
tel.: 542 217 464, mobil: 731 402 731
e-mail: crsp.brno@centrum.cz
Internetové stránky: www.crsp.cz

Právní forma: církevní právnická osoba, zřízena 1. 6. 1992
Zřizovatel: Biskupství brněnské
Registrace: MK 28. 12. 1998
Statutární zástupce: Ing. Mgr. Vít Janků, ředitel organizace

http://www.crsp.cz/
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Pobočka: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina
(zkrácený název: CRSP Vysočina)
Komenského 20, Jihlava
Ředitelka: Ing. Slávka Dokulilová
Bankovní spojení: Volksbank CZ, č. ú.: 4200099453/6800
tel.: 736 529 346 nebo 608 545 118
e-mail: crsp.vysocina@centrum.cz
Internetové stránky: www.crsp.cz

Organizační struktura:
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Rok 2008 očima ředitele organizace

Ing. Mgr. Vít Janků
(ředitel organizace)

Vážené čtenářky a čtenáři,

stejně jako v rodině, i u nás se pořád něco dělo.
Naštěstí byla většina událostí buď naplánována, nebo alespoň 
očekávána. Momenty překvapení však nechyběly ani u nás – jak ty 
nepříjemné v podobě velkého skluzu projektů EU, tak i pozitivní – že 
jsme i přesto zůstali pohromadě a nemuseli služby razantně omezit,
nebo že byl vytvořen funkční systém rodinné politiky ve městě Brně 
včetně vyhlášení dotačního titulu určeného prorodinným organizacím.

Jsme rádi, že jsme k zájmu úřadů a politiků o rodinu mohli přispět naší 
prací v rámci komunitního plánování nebo činnosti Poradního sboru 
pro rodinu při Radě města Brna, či uspořádáním konference 
o konkrétních možnostech rodinné politiky na úrovni města, kraje 
a státu.

A co se stalo v našich programech a službách pro rodiny?

V sociální oblasti jsme se zaměřili na reflexi poskytovaných služeb 
a další vzdělávání pracovníků. Už teď se však ukazuje, že zvýšení 
kvality je a bude doprovázeno sníženým počtem klientů, kterým se 
můžeme věnovat.

V sekci služeb pro rodinu jsme zareagovali na zvýšenou porodnost 
vytvořením předporodního balíčku jako komplexní služby pro
nastávající rodiče. Zelenou dostalo i posilování rodičovských 
kompetencí a s kurzy efektivního rodičovství jsme začali cestovat 
po regionu, včetně vyškolení několika desítek nových lektorů. 

Systematičnost a návaznost programů vyústila do dalších dvou vydání 
katalogu našich služeb a ani náš rodný bratr (spíše sestra) v Jihlavě
nezůstává pozadu, ale získává si dobrou pověst v regionu Vysočina.

A co se stalo přímo našim zaměstnancům?

Děti se rodily, jenže už našim dětem. Radost z toho máme téměř 
stejnou. A puberťáků taky nějak přibylo… Oboje se kladně projevilo 
a projeví v naší programové nabídce: Takže nic nevzdávejme. 
Ostatně, jak mě nedávno při náhlém zvýšení mojí emoční hladiny řekl 
s klidem můj 13letý syn: „To víš, táto, děti – to je radost i starost…“ 

Držme si palce!

Ing. Mgr. Vít Janků
ředitel organizace
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Programová nabídka 2008

Typ akce ... pro rodiny ... pro seniory ... pro veřejnost

Kurzy

 Škola partnerství 

 Kurz pro nastávající 
rodiče

 Kurz pro rodiče dětí 
do 2 let

 Praktická příprava otců 
k porodu

 Kurz efektivního 
rodičovství (KER)

 Kurz Na rozcestí

 Kurz „Nové trendy 
v pohledu na 
slučitelnost rodiny 
a zaměstnání“ v rámci 
vzděl. programu pro 
ženy Rodina a profese

 Školička internetu 
pro seniory –
základní kurz,

      pokračovací kurz,
kurz MS Excel

 Kurz digitálního 
fotografování 

 Kvalita života 
v seniorském 
věku (1. pol.)

 Výtvarná dílna
(1. pol.)

 Trénink paměti

 Kurz efektivního 
rodičovství – lektorský 
kurz

Semináře a 
přednášky

 Rodičovská setkání –
cykly přednášek 
Dospívání, Manželství, 
Škola na dohled

 Přednášky v rámci 
činnosti Klubu rodičů 
a přátel hyperaktivních 
a neklidných dětí

 Seminář 
„Agresivita ve škole“ 
s PhDr. J. Prekopovou

 Přednášky v rámci 
činnosti Klubu 
osamělých rodičů

 Akreditované semináře
zaměřené na výcvik 
lektorek cvičení

 Akreditované semináře
zaměřené na výtvarné 
tvoření

 Akreditované semináře 
zaměřené na vedení 
a práci s lidmi

 Dílny sebepoznání 
a osobního růstu

 Vzdělávání 
dobrovolných 
spolupracovníků

Konference
 „Odpovědnost 

společenských 
subjektů při podpoře
rodiny a zaměstnání“

Jazykové 
vzdělávání

 Angličtina
 Anglická

konverzace
 Němčina
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Typ akce ... pro rodiny ... pro seniory ... pro veřejnost

Cvičení a 
podpora 
zdraví

 Cvičení v těhotenství
 Cvičení po porodu
 Masáže kojenců
 Pohybové hry s kojenci 

6–8 měsíců
 Cvičeníčko s batolaty

1–2 roky
 Cvičení rodičů s dětmi 2–5 let
 Kondiční cvičení pro ženy

 Relaxační 
cvičení 

 Rehabilitační 
cvičení

 Kondiční 
cvičení

 Orientální tance 
(začátečníci, mírně 
pokročilí, středně 
pokročilí, pokročilí, 
orientální večírek)

Kluby
a

skupinová 
setkání

 Klub rodičů a přátel 
hyperaktivních a neklidných 
dětí – rodičovská skupina, 
socioterapeutické skupiny pro 
rodiče a děti

 Klub osamělých rodičů
 Kluby maminek a mateřská 

centra
 Podpůrná skupina 

pro partnery v krizi
 Setkání organizátorů letních 

pobytů

 Kabinet 
seniorů

 Internetová 
klubovna 
pro seniory

 KLAS (od 2. 
pololetí)

Duchovní 
programy

 Duchovní obnovy pro 
manžele

 Kurz Předávání víry v rodině

 Biblické 
hodiny

 Pouť dětí a mládeže 
na Vranov u Brna

 Diecézní pouť rodin 
ve Žďáru nad 
Sázavou

 Modlitby chval

Poradenství

 Laktační poradna
 Základní sociální poradenství 

pro osamělé rodiče
 Základní sociální poradenství 

pro rodiče hyperaktivních dětí

 Poradenství 
pro seniory

Víkendové
programy a 

společenské 
akce

 Víkendová setkání rodičů 
(v rámci Klubu osamělých 
rodičů)

 Den pro rodinu 
 Ples CRSP
 Den otevřených dveří

Relaxační a 
vzdělávací 

pobyty
(KPR)

 Prázdninové pobyty 
pro rodiny s dětmi

 Prázdninové pobyty 
pro maminky s dětmi

 Pobyty pro 
seniory

 Pobyty pro 
prarodiče 
s vnoučaty
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Kalendárium 2008

Leden

2. 1. Škola partnerství – Kurz pro nezadané (pokračování kurzu z roku 2007)
3. 1. Angličtina pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé – zahájení kurzu
4. 1. Podpůrná skupina pro partnery v krizi – zahájení
7. 1. Školička Internetu pro seniory – základní kurz – zahájení 

Kurz digitálního fotografování – základní kurz – zahájení
Kurz digitálního fotografování – pokračovací kurz – zahájení
Trénink paměti – zahájení kurzu

8. 1. Školička Internetu pro seniory – pokračovací kurz – zahájení 
Angličtina pro začátečníky, konverzace v angličtině – zahájení
Němčina – zahájení

9. 1. Trénink paměti – zahájení kurzu
Kvalita života v seniorském věku – zahájení
Rehabilitační cvičení pro seniory – zahájení

10. 1. Předávání víry v rodině – kurz pro rodiče
16. 1 Výtvarná dílna – leptání skla a drátkování – zahájení

Přednáška Mgr. Masopustové
18. 1. Klub osamělých rodičů (dále KOR) – Právo dítěte na rodičovskou péči a výchovu
19. 1. 3. ples Centra pro rodinu a sociální péči a Klubu přátel rodiny 
22. 1. Večerní kurz partnerství – skupina A – úvodní setkání
23. 1. Biblické hodiny
26. 1. Kinokavárna – dabovaný film Don Bosko 1. díl
29. 1. Školička Internetu pro seniory – MS Excel

Orientální večírek absolventek orientálních tanců všech pokročilostí
31. 1.–3. 2. Pololetní prázdniny – Horský hotel Sněženka, Jeseníky
31. 1. Příprava na manželství – skupina A – úvodní setkání

Relaxační cvičení pro seniory – zahájení

Únor

4. 2. Zahájení kurzů orientálního tance všech pokročilostí 
Pohybové hry s kojenci (6–8 měsíců) – zahájení
Kurz efektivního rodičovství (dopolední) – zahájení

5. 2. Kurz pro nastávající rodiče – Těhotenstvím k porodu
6. 2. Pohybové hry s kojenci (1–1,5 roku) – zahájení
7. 2. Otcovství aneb být opravdovým otcem – Mgr. Milan Pilát

Cvičeníčko batolat (od 1 roku) – zahájení
Masáže a cvičení kojenců – zahájení
Cvičení s dětmi od 2 let – zahájení

8. 2. KOR – Odborné sociální poradenství v Občanské poradně
9. 2. Setkání lektorů Kurzu efektivního rodičovství
11. 2. Školička Internetu pro seniory – základní kurz
12. 2. Školička Internetu pro seniory – pokračovací kurz

Kurz pro nastávající rodiče – Porod
13. 2. Biblické hodiny 
15.–17. 2. Víkendový kurz partnerství – skupina A (pokračování kurzu 2007)
17.–23. 2. Jarní prázdniny – pobyty v České republice a na Slovensku
19. 2. Kurz pro nastávající rodiče – Šestinedělí, péče o novorozence
22.–24. 2. Víkendový kurz partnerství – skupina B (pokračování kurzu 2007)
23. 2. Kinokavárna – film Don Bosko 2. díl
26. 2. Kurz pro nastávající rodiče – Kojení, výživa
27. 2. Biblické hodiny
29. 2.–1. 3. Postní duchovní obnova manželů
29. 2. KOR – Práva a povinnosti rodičů ke svým dětem

http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/trenovani-pameti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/trenovani-pameti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/biblicke-hodiny.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/pobyty-pro-rodiny/pololetni-a-jarni-prazdiny-2008.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/biblicke-hodiny.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
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Březen

3. 3. Kurz Na rozcestí
3. 3. Kurz digitálního fotografování – základní
3. 3. Kurz digitálního fotografování – pokračovací
4. 3. Školička Internetu pro seniory – MS Excel
4. 3. Kurz pro rodiče dětí do dvou let
5. 3. Seminář: Abeceda projektového managementu 
7. 3.–9. 3. Víkendový kurz partnerství – skupina A (pokračování kurzu 2007)
10. 3. Kurz Na rozcestí
11. 3. Večerní kurz partnerství – skupina B – úvodní setkání
12. 3. Výtvarná dílna – Jarní výzdoba, zahájení
12. 3. Kurz pro nezadané – úvodní setkání
13. 3. Přednáška: Aby věděli, že je máme rádi – manželé B. a J. Horští
13. 3. Příprava na manželství – skupina B – úvodní setkání
14. 3. KOR – Život osamělých a rozvedených v církvi
15. 3. Metodika cvičení rodičů s dětmi – kurz s akreditací MŠMT ČR
17. 3. Kurz Na rozcestí
17. 3. Školička Internetu pro seniory – základní kurz
18. 3. Školička Internetu pro seniory – pokračovací kurz
26. 3. Celodenní seminář s PhDr. Prekopovou témata: Agresivita ve škole, Být sám sebou
27. 3. Přednáška: Komunikace s dospívajícími (12–16 let) – Mgr. Jindra Wojtková
29. 3. Sociální dovednosti vedoucích pracovníků I. – kurz s akreditací MŠMT ČR
29. 3. Kinokavárna
31. 3. Kurz Na rozcestí

Duben

1. 4. Kurz pro nastávající rodiče – Těhotenstvím k porodu
2. 4. Kurz „Nové trendy v pohledu na slučitelnost rodiny a zaměstnání“ – zahájení
3. 4. Přednáška: Rodičovská autorita v době dopívání (12–16 let) – Mgr. Milena Mikulková
4.–6. 4. Víkendový kurz partnerství – skupina B (pokračování kurzu 2007)
4. 4. KOR – Nová životní situace – přijetí nebo rezignace? 1. díl
5. 4. Sociální dovednosti vedoucích pracovníků II. – kurz s akreditací MŠMT ČR
7. 4. Kurz Na rozcestí
8. 4. Kurz pro nastávající rodiče – Porod
11. 4. Komunikací ke spolupráci 1. – Mgr. M. Širůčková, PhDr. M. Štěpánková
12. 4. Seminář pro dobrovolníky – Práce s dospělými
12. 4. Inspirace hravou tělesnou výchovou – seminář s akreditací MŠMT ČR
15. 4. Kurz pro nastávající rodiče – Šestinedělí, péče o novorozence
17. 4. Přednáška: Být průvodcem – PhDr. Alena Zemanová
18.–20. 4. Víkendový kurz partnerství – skupina B (pokračování kurzu 2007)
18. 4. KOR – Nová životní situace – přijetí nebo rezignace? 2. díl
19. 4. Sociální dovednosti vedoucích pracovníků III. – kurz s akreditací MŠMT ČR
21. 4. Kurz Na rozcestí II.
22. 4. Kurz pro nastávající rodiče – Kojení, výživa
24. 4. Biblické hodiny
25. 4. Komunikací ke spolupráci 2. – Mgr. M. Širůčková, PhDr. M. Štěpánková
26. 4. Sociální dovednosti vedoucích pracovníků IV. – kurz s akreditací MŠMT ČR
26. 4. Kinokavárna
28. 4. Školička Internetu pro seniory – základní kurz
29. 4. Školička Internetu pro seniory – pokračovací kurz
30. 4. Biblické hodiny 

http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/kurz-digitalni-fotografie.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/kurz-digitalni-fotografie.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/kurz-pro-rodice-deti-do-dvou-let.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/abeceda-projektoveho-managementu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-partnerstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-partnerstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-pro-nezadane.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/pripravy-na-manzelstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/metodika-cviceni-rodicu-s-detmi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/prednasky-a-seminare/agresivita-ve-skole.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/socialni-dovednosti-vedoucich-pracovniku.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/prochazky-brnem.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-partnerstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/socialni-dovednosti-vedoucich-pracovniku.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/komunikaci-ke-spolupraci.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/inspirace-hravou-telesnou-vychovou.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-partnerstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/socialni-dovednosti-vedoucich-pracovniku.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/biblicke-hodiny.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/komunikaci-ke-spolupraci.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/socialni-dovednosti-vedoucich-pracovniku.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/volnocasove-aktivity-pro-seniory-a-rod.-prislu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/biblicke-hodiny.html
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Květen

1.–4. 5. Víkendový pobyt pro osamělé rodiče s dětmi
  9. 5. KOR – Sebeúcta a zvládání stresových situací
10. 5. Výlet do Prahy – Pražské zahrady
12. 5. Předávání víry v rodině I. – kurz pro rodiče
13. 5. Večerní kurz partnerství – skupina C – úvodní setkání
14. 5. Kurz pro nezadané – úvodní setkání
15. 5. Přednáška: Jak náš vztah ovlivňují naši předkové – PhDr. Karla Hrabčíková
15. 5. Příprava na manželství – skupina C – úvodní setkání
17.–24. 5. Turisticko hudební pobyt seniorů – Hotel Pavla Vysočina 
17. 5. Seminář pro dobrovolníky – Práce s dětmi
18. 5. Den pro rodinu
22. 5. Přednáška: Ženský rozum, mužský cit – Mgr. Karla Hrabčíková
23. 5. KOR – Sebeúcta a mezilidské vztahy
24.–31. 5. Turistický pobyt seniorů s výtvarnými prvky – Hotel Pavla Vysočina 
26. 5. Předávání víry v rodině II. – kurz pro rodiče
27. 5. Konference „Odpovědnost společenských subjektů při podpoře rodiny a zaměstnání
28. 5. Biblické hodiny
31. 5. Dílna sebepoznání a osobního růstu – Umění pozitivního myšlení a prožívání radosti
31. 5. Kinokavárna

Červen

3. 6. Kurz pro nastávající rodiče – Těhotenstvím k porodu
3. 6. Kurz pro rodiče dětí do dvou let
5. 6. Přednáška: Krize ve zdravém manželství jsou normální – Mgr. Karla Hrabčíková
6. 6. KOR – Pocity viny po rozpadu manželství a rodiny (prožívání dětí)
7. 6. Inspirace hravou tělesnou výchovou – seminář s akreditací MŠMT ČR
7. 6. Pouť dětí a mládeže na Vranov u Brna
10. 6. Kurz pro nastávající rodiče – Porod
17. 6. Kurz pro nastávající rodiče – Šestinedělí, péče o novorozence
19. 6. Přednáška: Jak žít spolu a ne vedle sebe – Mgr. Karla Hrabčíková
19. 6. Orientální večírek absolventek orientálních tanců všech pokročilostí
20. 6. KOR – Pocity viny po rozpadu manželství a rodiny (prožívání dospělých)
21. 6. Den pro manželská batolata

Kinokavárna – film za vysvědčení (Vodní děti)
24. 6. Kurz pro nastávající rodiče – Kojení, výživa
25. 6. Biblické hodiny
28. 6. Kinokavárna

Červenec – Srpen

Letní pobyty pro rodiny s dětmi, pro maminky s dětmi, pro seniory a pro prarodiče 
s vnoučaty – Česká republika a Itálie

26. 7. Kinokavárna
  5. 8. Kurz pro nastávající rodiče – Těhotenstvím k porodu
  9. 8. Kurz pro nastávající rodiče – Šestinedělí, péče o novorozence
26. 8. Kurz pro nastávající rodiče – Kojení a výživa
30. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

Září

1. 9. Zahájení internetové klubovny pro seniory a dalších pravidelných kurzů
8. 9. KLAS – Klub aktivních seniorů – slavnostní zahájení
9. 9. Setkání seniorů v čajovně Petrov 

http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/vikendova-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/volnocasove-aktivity-pro-seniory-a-rod.-prislu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/duchovni-programy/predavani-viry-v-rodine.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-partnerstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-pro-nezadane.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/pripravy-na-manzelstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/duchovni-programy/predavani-viry-v-rodine.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/biblicke-hodiny.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/dilna-sebepoznani-a-osobniho-rustu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/volnocasove-aktivity-pro-seniory-a-rod.-prislu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/kurz-pro-rodice-deti-do-dvou-let.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/inspirace-hravou-telesnou-vychovou.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/prochazky-brnem.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/biblicke-hodiny.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/prochazky-brnem.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/prochazky-brnem.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/internetova-klubovna-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/klas-klub-aktivnich-senioru.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/kabinet-senioru-petrov.html
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12. 9. KOR - Jak se do našeho života promítá dobré a špatné dědictví našich původních 
rodin

15. 9. Školička internetu pro seniory – zahájení základního kurzu 
16. 9. Školička internetu pro seniory – zahájení pokračovacího kurzu 
16. 9. Biblické hodiny – pro širší veřejnost, zahájení, dále každé třetí úterý v měsíci
16. 9. Modlitby chval – pro širší veřejnost, zahájení, dále každé třetí úterý v měsíci
16. 9. Večerní kurz pro jednotlivce – „Kdo jsem a koho hledám“ – zahájení kurzu
16. 9. Školička internetu pro seniory – kurz MS Excel
16. 9. Kurz digitálního fotografování
17. 9. Setkání organizátorů letních pobytů
17. 9. Biblické hodiny – pro seniory, zahájení, dále každou třetí středu v měsíci
17. 9. Večerní kurz partnerství Brno – zahájení kurzu
18. 9. Přípravy na manželství – zahájení kurzu
20. 9. Výlet pro prarodiče s vnoučaty – Vyškov
20. 9. Zahájení lektorského Kurzu efektivního rodičovství
25. 9. Zahájení dopoledního Kurzu efektivního rodičovství
25. 9. Rodičovská setkání (RS): Začátek školy – radost i starost
26. 9. KOR – Úcta k jednotlivým členům rodiny, uzdravení zranění, odpuštění 

a bezpodmínečná láska
27. 9. Seminář pro cvičitelky – Burza nápadů
27. 9. Kinokavárna – zahájení, pak každou poslední sobotu v měsíci
29. 9. Kurz „Nové trendy v pohledu na slučitelnost rodiny a zaměstnání“ – zahájení
30. 9. Kurz pro nastávající rodiče – Těhotenstvím k porodu

Říjen

2. 10. Seminář: Asertivita – efektivní nástroj mezilidské komunikace
4. 10. Zahájení víkendového Kurzu efektivního rodičovství
6. 10. Kurz Na rozcestí
7. 10. Kurz pro nastávající rodiče – Porod
9. 10. RS – Úspěch ve škole. Co to vlastně je? – beseda s odborníkem
10. 10. KOR – Výchova dětí jedním rodičem
11. 10. Zahájení pokračovacího Kurzu efektivního rodičovství
13. 10. Kurz Na rozcestí
14. 10. Kurz pro nastávající rodiče – Šestinedělí, péče o novorozence
15. 10. Seminář: Time management
18. 10. Kurz efektivního rodičovství (víkendový)
17.–19. 10. Víkendový kurz partnerství I. DCŽM Osová Bítýška – první víkend
20. 10. Kurz Na rozcestí
21. 10. Kurz pro nastávající rodiče – Kojení, výživa
23. 10. RS – Už mají povinnosti a ještě si chtějí hrát
24. 10. Seminář: Fundraising
24. 10. KOR – Samy/i s dospívajícími dětmi
24.–29. 10. Podzimní prázdniny pro rodiny s dětmi 
25.–28. 10. Prodloužený víkendový pobyt pro osamělé rodiče s dětmi v Křižanově
25. 10. Kinokavárna
27. 10. Kurz Na rozcestí

Listopad

1. 11. Seminář: Týmová spolupráce I. 
3. 11. Kurz Na rozcestí
4. 11. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Zdraví a bezpečí dítěte
4. 11. Školička internetu pro seniory – zahájení základního kurzu (pondělí a středa)
4. 11. Kurz digitálního fotografování
5. 11. Školička internetu pro seniory – zahájení pokračovacího kurzu (úterý)
6. 11. RS – (Ještě) než půjdou do školy 
7. 11. Seminář: Komunikací ke spolupráci II. 
8. 11. Kurz efektivního rodičovství (víkendový)
7.–9. 11. Víkendový kurz partnerství I. DCŽM Osová Bítýška – druhý víkend

http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/biblicke-hodiny.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/modlitby-chval.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-pro-nezadane.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/kurz-digitalni-fotografie.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/biblicke-hodiny.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-partnerstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/pripravy-na-manzelstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/volnocasove-aktivity-pro-seniory-a-rod.-prislu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/lektorsky-kurz-efektivniho-rodicovstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/kurz-efektivniho-rodicovstvi-zamereny-predevsim-na-rodice-mensich.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/inspirace-hravou-telesnou-vychovou.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/volnocasove-aktivity-pro-seniory-a-rod.-prislu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/kurz-efektivniho-rodicovstvi-zamereny-predevsim-na-rodice-mensich.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/kurz-efektivniho-rodicovstvi-zamereny-predevsim-na-rodice-mensich.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-partnerstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/fundraising.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/volnocasove-aktivity-pro-seniory-a-rod.-prislu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/tymova-spoluprace.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/kurz-pro-rodice-deti-do-dvou-let.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/kurz-digitalni-fotografie.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/skolicka-internetu-pro-seniory.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/komunikaci-ke-spolupraci.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-partnerstvi.html
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7. 11. KOR – Nový partner v rodině I.
8. 11. Metodika cvičení rodičů s dětmi, akreditovaný seminář
10. 11. Kurz Na rozcestí
11. 11. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Psychický vývoj dítěte
18. 11. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Výchova v ranném věku
18. 11. Večerní kurz pro jednotlivce – „Kdo jsem a koho hledám“ – zahájení kurzu
19. 11. Večerní kurz partnerství Brno – zahájení kurzu
20. 11. Přípravy na manželství – zahájení kurzu
21.–23. 11. Víkendový kurz partnerství II. DCŽM Osová Bítýška – první víkend
21. 11. KOR – Nový partner v rodině II.

Den otevřených dveří CRSP (v dopoledních hodinách)
22. 11. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CRSP
22. 11. Seminář s akreditací: Inspirace II. – Cvičení na balančním míči, cvičení s padákem
22. 11. Kinokavárna
24. 11. Kurz Na rozcestí II.
25. 11. Kurz pro rodiče dětí do dvou let – Péče o sebe a partnerský vztah
25. 11. Kurz pro nastávající rodiče – Těhotenstvím k porodu
28.–29. 11. Adventní duchovní obnova manželů

Prosinec

2. 12. Kurz pro nastávající rodiče – Porod
5.–7. 12. Víkendový kurz partnerství II. DCŽM Osová Bítýška – druhý víkend
9. 12. Kurz pro nastávající rodiče – Šestinedělí, péče o novorozence
9. 12. Setkání seniorů v čajovně Petrov – zakončení roku 
12. 12. KOR – vánoční besídka
16. 12. Kurz pro nastávající rodiče – Kojení, výživa

Dále ve svých pravidelných termínech celoročně probíhaly následující programy:

 Praktická příprava otců k porodu
 Poradenství pro seniory
 Trénování paměti (základní, pokračovací)
 Jazyky pro seniory (němčina, angličtina)
 Internetová klubovna pro seniory
 Rehabilitační a relaxační cvičení pro seniory
 Kondiční cvičení pro seniory (od 2. pololetí)
 Kabinet seniorů
 KLAS – klub aktivních seniorů (od 2. pololetí)
 Cvičení v těhotenství od 12. týdne, cvičení v těhotenství od 30. týdne, cvičení po porodu, kondiční

cvičení pro ženy
 Masáže a cvičení kojenců, pohybové hry s kojenci, cvičeníčko s batolaty, cvičení rodičů s dětmi
 Orientální tance různých pokročilostí
 Aktivity Klubu rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí – rodičovská skupina, asistence –

terénní sociální služba, poradenství, cvičení pro děti s vývojem k LMD, trénink sociálních 
a emočních dovedností

http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/metodika-cviceni-rodicu-s-detmi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/kurz-pro-rodice-deti-do-dvou-let.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-pro-nezadane.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/otevrena-rodicovska-setkani.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/pripravy-na-manzelstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-partnerstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/akreditovane-kurzy/inspirace-hravou-telesnou-vychovou.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/volnocasove-aktivity-pro-seniory-a-rod.-prislu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/kurz-na-rozcesti.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/rodicovske-vzdelavani/kurz-pro-rodice-deti-do-dvou-let.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/priprava-na-porod/kurz-pro-nastavajici-rodice.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/duchovni-programy/adventni-duchovni-obnova-manzelu.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/partnerske-vztahy/kurz-partnerstvi.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/programy-pro-seniory/kabinet-senioru-petrov.html
http://www.crsp.cz/Joomla/cesky/neuplne-rodiny/klub-osamelych-rodicu.html
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O programech a jejich organizátorech

Partnerské vztahy a rodičovské kompetence

Škola partnerství

Koordinátorka:
Mgr. Milana Vykydalová
e-mail: milana.vykydalova@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…

 Setkávání s mládeží nad tématy souvisejícími s partnerskými vztahy probíhalo v tomto roce 
novým způsobem – byla jsem pozvána do společenství mladých lidí a mohla se s nimi setkávat 
opakovaně. Byla to dobrá zkušenost, která znamenala posun v mé práci.

 Po loňské zkušenosti zvýšeného zájmu o Víkendový kurz partnerství, který pořádáme na DCM 
v Osové Bítýšce, jsme nabízeli už dva běhy tohoto kurzu a podařilo se je opět úspěšně naplnit. 
Máme v plánu v tomto trendu pokračovat i nadále.

 Večerní kurz partnerství absolvovalo 6 párů, které projevovaly velmi aktivní zájem, 5 párů si 
vyžádalo dalších pět setkání a šestý pár přešel na přípravu na manželství. 

Kurzy 
efektivního 
rodičovství 

(pro rodiče,
pro lektory)

Podpůrná 
skupina

 pro partnery 
v krizi

Rodičovská 
setkání 

Poradenství

Kurz pro rodiče 
dětí 

do 2 let

Příprava otců 
k porodu

Kurzy 
pro nastávající 

rodiče

Škola 
partnerství

Partnerské 
vztahy a 

rodičovské 
kompetence
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 V roce 2008 jsme uskutečnili poprvé program pro mladé manžele – dřívější účastníky kurzů 
partnerství. Nazvali jsme jej „Den pro manželská batolata“. Zúčastnilo se 5 párů. Díky zpětné 
vazbě jsme se dověděli, že byli spokojeni a že by rádi zase za nějakou dobu na takovou akci 
znovu přijeli. Inspirovalo nás to k plánu nabízet tuto akci jednou za dva či tři roky.

 Kurz pro jednotlivce „Kdo jsem a koho hledám“ měl letos více běhů. Přihlásilo se do něj i několik 
absolventů kurzu partnerství, kteří cítili potřebu ještě více pracovat na sobě, a ve zpětné vazbě 
vyjádřili přínos pro ně samotné a hlavně pro jejich vztahy. Účastníci z řad jednotlivců uvádějí, 
že po absolvování kurzu jsou odvážnější a nebojí se zkusit navázat nějaký vztah.

Co říkají data?

Škola partnerství Frekvence 
v roce 2008

Počet
párů

Počet 
jednotlivců

Vzdělávací setkání – kurzy pro mládež 4 20
Večerní kurzy partnerství 10 6
Individuální příprava na manželství 51 14
Večerní kurzy pro jednotlivce 19 20
Víkendové kurzy partnerství 
Víkendové setkání na podporu partnerského soužití 9 víkendů 13

Celkem 33 40
Celkový počet účastníků Školy partnerství 106

Lektoři a spolupracovníci:
Mgr. Milana Vykydalová
RNDr. Miroslav Vykydal
MUDr. Ludmila Lázničková 

Kurzy pro nastávající rodiče

Koordinátorka:
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…
 uskutečnít celkem 5 večerních kurzů, během nichž proběhlo 20 seminářů 
 rozšířit nabídku o víkendový kurz

Co říkají data?

Kurzy pro nastávající 
rodiče Počet Počet účastníků Z toho v párech Ženy samostatně

večerní 5 474 160 314
víkendový 1 30 14 16
Celkem 504 174 330

Lektorky:
MUDr. Ludmila Brázdová
MUDr. Ivana Čadková
MUDr. Jitka Krouželová

MUDr. Anna Klimová
MUDr. Miroslava Forgáčová
Bc. Miloslava Kameníková

Bc. Zita Křiváková
Drahomíra Danielová
Miloslava Košvicová
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Praktická příprava otců k porodu

Koordinátorky:
Bc. Zita Křiváková
e-mail: zita.krivakova@centrum.cz

Mgr. Kateřina Vaňková
e-mail: katkavanek@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…

 Rozšířili jsme nabídku praktické přípravy otců k porodu určené maminkám a jejich partnerům 
s cílem posílit jejich vzájemný vztah a lépe je připravit na společné prožívání porodu jejich dítěte.

Co říkají data?

Počet účastníkůPraktická příprava otců k porodu
76

Lektorky:
Bc. Zita Křiváková – fyzioterapeutka, dula
Jana Bedřichová, RPA – porodní asistentka

Laktační poradna

Koordinátorka:
Bc. Zita Křiváková
e-mail: zita.krivakova@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…

 Poradna fungovala především v rámci semináře o kojení v Kurzech pro nastávající rodiče, 
v programech pro těhotné maminky a pro maminky těsně po porodu, dále formou telefonické 
konzultace, případně osobní návštěvou maminky dítěte v poradně. Zaměřovala se na praktické 
otázky spojené s problémy s kojením.

Co říkají data?

Počet telefonátů Počet rozhovorůLaktační poradna
55 65

Lektorka:
Bc. Zita Křiváková

mailto:zita.krivakova@centrum.cz
mailto:katkavanek@centrum.cz
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Kurz pro rodiče dětí do 2 let

Koordinátorka:
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…

 Na základě zkušeností po realizaci pilotního běhu Kurzu pro rodiče do 2 let došlo k jeho úpravě 
podle potřeb a požadavků rodičů nejmenších dětí s těžištěm na zodpovězení konkrétních 
praktických otázek. 

 Proběhly 2 běhy tohoto kurzu, s třetinovou účastí tatínků.

Co říkají data?

Počet Počet účastníků Z toho párů Ženy samostatněKurz pro rodiče 
dětí do 2 let věku

2 21 6 9

Lektoři a spolupracovníci:
Mgr. Lucie Kotková
Mgr. Andrea Múdra
MUDr. Peter Múdry

Mgr. Terezie Pilátová
Mgr. Milan Pilát

Rodičovská setkání

Koordinátorka:
Ing. Bc. Eliška Vondráčková
e-mail: eliska.vondrackova@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…

 Proběhlo 12 setkání, rozdělených do tří cyklů (Dospívání, Manželství, Škola na dohled)
a uskutečnila se jedna beseda zaměřená na posílení otcovské role. 

 Seminářů se zúčastnil větší počet mužů, než bývá na těchto akcích obvyklé. 

Co říkají data? 

Počet setkání Účastníci LektořiRodičovská setkání
12 123 8

Publikační činnost:

 Účast ve vysílání na stanici Proglas
 Účast ve vysílání na stanici Český rozhlas

Lektoři a spolupracovníci:
Bc. Bohuslava Horská
Ing. Josef Horský
PaedDr. Karla Hrabčíková

Mgr. Milena Mikulková
Mgr. Kateřina Ondrová
Mgr. Milan Pilát

Mgr. Jindra Wojtková
PhDr. Alena Zemanová
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Kurzy efektivního rodičovství

Koordinátorka:
Ing. Bc. Eliška Vondráčková
e-mail: eliska.vondrackova@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…

 Uskutečnilo se několik běhů pokračovacího kurzu efektivního rodičovství.
 Byly vyškoleny další tři skupiny lektorů efektivního rodičovství (jedna z nich v Praze).
 Zahájili jsme spolupráci při realizaci kurzů s farnostmi brněnské diecéze. 
 Proběhlo supervizní setkání vyškolených lektorů.

Co říkají data?

Kurzy Efektivního rodičovství Počet Účastníci
Informační schůzky pro zájemce o kurz 5 32
Kurzy pro rodiče 8 86
Kurzy pro lektory 3 40
Počet lektorů 6

Publikační činnost:
 Články na www.rodina.cz
 Účast na vysílání na stanici Proglas
 Účast na vysílání na stanici Český rozhlas
 Kurz efektivního rodičovství – cyklus besed na stanici Radio-TWR
 Mgr. Lenka Lakotová: Postoje absolventek Kurzu efektivního rodičovství k rodičovskému 

vzdělávání (magisterská diplomová práce)

Lektoři a spolupracovníci:
Ing. Valerie Wágnerová
Mgr. Andrea Múdra
Ing. Bc. Eliška Vondráčková

Mgr. Jindra Wojtková
Mgr. Michaela Širůčková
PhDr. Miroslava Štěpánková, PhD.

Podpůrná skupina pro partnery v krizi

V roce 2008 se nám podařilo…

 Skupina rodičů, kteří potřebují posilu a povzbuzení při řešení partnerských potíží, se scházela
pravidelně po celý rok, jedenkrát týdně.

Co říkají data?

Počet setkání Počet osobPodpůrná skupina pro 
partnery v krizi 32 průměrně 7 osob na setkání

Lektorka:
MUDr. Jana Hájková

http://www.rodina.cz/
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Rodina & profese
Vzdělávací program pro ženy

Koordinátorka:
Ing. Pavla Jadrná
e-mail: jadrna.pavla@centrum.cz

V roce 2008 byl připraven a pilotně odzkoušen kurz „Nové trendy v pohledu na slučitelnost rodiny 
a zaměstnání“. Kurz určený pro studentky a absolventky VŠ a VOŠ proběhl v rámci projektu „Vývoj 
stávajícího vzdělávacího programu pro ženy rozvojem dialogu se zaměstnavateli“, OP RLZ , který 
navázal na předchozí projekt „Podpora uplatnění žen s dětmi na trhu práce“, OP RLZ. 

Cílem projektu bylo aktualizovat stávající vzdělávací program pro ženy podle současných potřeb 
a trendů personální politiky na trhu práce, zlepšit propojení zájmů cílových skupin rozvojem dialogu 
se zaměstnavateli a využitím zkušeností získaných z původního vzdělávacího programu. Kurz pro 
studentky a absolventky měl preventivní charakter – byl zaměřen na podporu svobodné volby při 
realizaci rodinných a profesních přání bez ohledu na stávající stereotypní bariéry. V kurzu se 
účastnice mj. seznámily s příklady dobré praxe ze zahraniční – např. s projektem „Vysoká škola 
příznivá rodině.“

Projekt spolufinancovala Evropská unie a státní rozpočet ČR. 
Kurzy připravilo Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu Brno.

V roce 2008 se nám podařilo…

 Byl připraven a dvakrát úspěšně odzkoušen vzdělávací kurz „Nové trendy v pohledu na 
slučitelnost rodiny a zaměstnání“.

 Proběhla mezinárodní konference „Odpovědnost společenských subjektů při podpoře rodiny
a zaměstnání“ ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu Parlamentu ČR.

 Byla vydána a distribuována publikace „Rodina & profese – zdroje prosperity“, zaměřená na 
nediskriminační techniky vedení přijímacího pohovoru.

Projekt
 „Vývoj stávajícího vzdělávacího

programu pro ženy rozvojem dialogu 
se zaměstnavateli“

„Nové trendy v pohledu 
na slučitelnost rodiny a zaměstnání„

– kurz pro studentky a absolventky 
VŠ a VOŠ

„Odpovědnost společenských 
subjektů při podpoře rodiny

a zaměstnání“

– mezinárodní konference
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Co říkají data?

Do kurzu nastoupilo studentek 22 100 %

Úspěšně absolvovalo 20   90 %
Nedokončilo   2    2 %

Konference se zúčastnilo 134 účastníků

Pracovníci vzdělávacích programů pro ženy:
Mgr. Blanka Brabcová
Ing. Pavla Jadrná
Mgr. Ing. Vít Janků
PhDr. Ing. Marie Oujezdská
Mgr. Lenka Zemanová

Klub rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí

Koordinátorka:
Petra Škrdlíková
e-mail: petra.skrdlikova@centrum.cz

Aktivity Klubu rodičů a přátel 
hyperaktivních a neklidných dětí 

Práce 
ve skupinách

Přednášky 
a semináře

Individuální 
poradenství

Terénní sociální 
služba

Publikační a 
osvětová činnost

Rodičovská 
skupina

Socioterapeutické 
skupiny pro rodiče 

a děti

Přednášky pro 
rodiče

Seminář 
„Agresivita ve

škole“

Základní 
sociální 

poradenství

Rehabilitační 
konzultace 
a cvičení

Prezentace aktivit 
v médiích

Knihy
„Dost dobří 

rodiče“,

„Rodičovství 
očima matek 

neklidných dětí“,

článek o RS

Cvičení pro děti 
s vývojem k LMD

Trénink sociálních a 
emočních dovedností
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V roce 2008 se nám podařilo…

 U našich služeb jsme v roce 2008 nezvyšovali ani kapacitu, ani rozsah, neboť jsme vnímali 
potřebu zaměřit se na jejich zkvalitňování a metodickou práci v jednotlivých aktivitách.

 Lenka Lacinová, Ireně Kolčárková a Petra Škrdlíková dokončily publikace, které vznikly díky jejich 
práci s rodiči hyperaktivních dětí. V nakladatelství Portál v edici Rádci pro rodiče vyšla kniha „Dost 
dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově dětí dovoleny“ a ve vydavatelství Barrister & Principal
vyšla vědecká publikace „Rodičovství očima matek neklidných dětí“.
Obě knížky mohly být vytvořeny díky otevřenosti rodičů z rodičovských skupin a patří jim za to náš 
dík.

 Podařilo se nám napsat článek o způsobech práce s rodiči neklidných dětí. Tento článek 
s názvem „Koncepce a teoretická východiska práce s rodiči neklidných a hyperaktivních dětí“ 
(Lacinová, Škrdlíková) vyšel v časopise E – psychologie a my jsme se tak snad přiblížili 
k uspořádání kurzu pro odborníky, kteří chtějí podobnou práci dělat na svých pracovištích. 

Co říkají data?

Práce v uzavřených 
skupinách 

(rodiče/děti)
Přednášky a 

semináře
Individuální 
poradenství 

(počet klientů)
Terénní sociální 

službaÚčast na 
programech

55/40 300* 85 2 rodiny
60 intervencí

* z toho účast na semináři Agresivita ve škole – 250 účastníků.

Lektoři a spolupracovníci:

Lektoři spolupracující celoročně:
Mgr. Lucie Teresa Figurová
Mgr. Irena Kolčárková
Mgr. Eva Konečná
Markéta Kukaňová

Mgr. Lenka Lacinová Ph.D.
Bc. Ludmila Marčišová
Mgr. Zuzana Masopustová
Pavla Panovská

Kristýna Patíková
Mgr. Stanislava Potůčková
Jakub Škrdlík

Lektoři jednorázových akcí:
MUDr. Taťjana Horká
PhDr. Jiřina Prekopová
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Programy pro neúplné rodiny s dětmi

Koordinátorka:
Marcela Ondrůjová
e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…

 Podařilo se nám zrealizovat to, co jsme na rok 2008 připravili, uskutečnily se všechny 
naplánované programy a aktivity.

 Podařilo se nám zlepšit programovou náplň v Klubu osamělých rodičů.
Besedy s diskusí byly zaměřeny na problematiku osamělých rodičů a vždy dvě klubová setkání se 
týkala jednoho tématu za vedení jednoho lektora. 

 Účastníci kurzu Na rozcestí a rodiče, kteří navštěvovali Klub osamělých rodičů, mohli využívat 
v době kurzu nebo klubu hlídání dětí s programem, které bylo zajištěno studenty vysokých škol.

Co říkají data?

Program Frekvence v roce 
2008

Počet rodičů Počet dětí Celkem

Víkendová setkání 2 27 47 74
Integrační programy 1 18 27 45
Klub osamělých rodičů 17 127 89 216
Kurz Na rozcestí 2 18 10 28
Celkem 190 173 363

Lektoři a spolupracovníci:
PhDr. Martina Kosová
MUDr. Jana Hájková
MUDr. Taťjana Horká
P. Mgr. Pavel Hověz

PaedDr. Karla Hrabčíková
Miriam Pallová
Mgr. Milan Pilát
PhDr. Eva Rotreklová

P. Mgr. Petr Šikula
Mgr. Jiří Šupa
PhDr. Josef Zeman, CSc.

Základní 
sociální 

poradenství

Kurz 
Na rozcestí

Klub
osamělých 

rodičů

Integrační 
programy

Víkendová 
setkání

Programy 
pro neúplné 

rodiny
 s dětmi

mailto:marcela.ondrujova@centrum.cz
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Programy pro seniory

Koordinátoři:

Jindřiška Kašpárková
e-mail: jindriska.kasparkova@centrum.cz

Dana Žižkovská
e-mail: dana.zizkovska@centrum.cz

Ing. Richard Kolář
e-mail: seniornet@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…

 Za přítomnosti hlavních představitelů jihomoravského kraje a města Brna jsme slavnostně zahájili 
nový preventivní sociálně aktivizační program pro seniory KLAS – klub aktivních seniorů.

 V rámci volnočasových aktivit jsme zahájili spolupráci s TV Noe Ostrava a Bosco Media Centrem
Brno.

 V brněnské diecézi, na děkanátech Brno, Slavkov, Blansko, Hodonín a v přilehlých farnostech,
probíhaly „Ochutnávky seniorských programů“, kde realizační tým CRSP informoval o seniorských 
programech a školení animátorů klubů aktivních seniorů „A KLAS“.

 S velkým zájmem senioři přivítali jednodenní výlety – Pražské zahrady a adventní Vídeň.
 Pro větší vzájemnou informovanost vznikla spolupráce s projektem EU „Rodinné pasy“ mezi 

CRSP a Jihomoravským krajem, který je první lokalitou České Republiky, ve které byl projekt 
Rodinné pasy v roce 2006 spuštěn.

 Vznikl nový mezigenerační program Modlitby chval, kde se na vyjádření své modlitby zpěvem, 
tancem, hudbou, schází lidé z řad vysokoškolských studentů, maminek na mateřské dovolené, 
pracujících lidí i seniorů s cílem vzájemné podpory a obohacení.

 Také jedna hodina z Biblických hodin byla v tomto roce otevřena jako mezigenerační program.
 CRSP se v rámci projektu „Brno – zdravé město“ představilo ukázkami Tréninku paměti a KLASu.
 Cvičení pro seniory se podle potřeb našich uživatelů specializovalo a rozšířilo na více dnů v týdnu. 

Senioři mohou využít cvičení rehabilitační, kondiční a relaxační. 
 Seniorům poskytujeme službu základního sociálního poradenství – Poradnu pro seniory.

Přehled programů pro seniory

Sociálně aktivizační programy Pastorační programy Programy za úhradu

 Trénink paměti
 KLAS
 Relaxační cvičení
 Biblické hodiny
 Poradna pro seniory
 Internetová klubovna

 Kabinet seniorů
 Modlitby chval

 Jazyky
 Kondiční cvičení
 Rehabilitační 

cvičení
 Školička 

internetu pro 
seniory

 Kurz digitálního
fotografování

Volnočasové programy:
 Kinokavárna
 Výlety

mailto:dana.zizkovska@centrum.cz
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Co říkají data?

1. pololetí 2008 2. pololetí 2008
Program Frekvence

(počet setkání)
Počet 

účastníků
Frekvence

(počet setkání)
Počet 

účastníků
Trénink paměti 1×týdně 2 skupiny 28 1×týdně 2 skupiny 35
KLAS neprobíhal 0 1×týdně 187

Biblické hodiny 1× měsíčně 2 
skupiny (12) 10 1× měsíčně2 

skupiny (8) 10

Relaxační cvičení 1×měsíčně (6) 14 2×měsíčně (8) 20

Rehabilitační cvičení 1× týdně 2 
skupiny (26) 35 1× týdně 2 

skupiny (26) 17

Kondiční cvičení neprobíhalo 0 1×týdně (15) 18
Poradna pro seniory 1×týdně 20 1×týdně 15
Kinokavárna 1×měsíčně (5) 50 1×měsíčně (4) 40
Výlety 1×pololetí (1) 47 1×pololetí (1) 47
Modlitby chval 1×měsíčně (3) 120 1×měsíčně (3) 120
Kabinet seniorů 2×měsíčně(10) 400 2×měsíčně (8) 320
Kvalita života v seniorském věku 1×týdně 5 neprobíhala 0
Výtvarná dílna 1×za 14 dní 10 neprobíhala 0
Jazyky němčina 1×týdně 8 1×týdně 2 skupiny 25
Jazyky angličtina 1×týdně 7skupin 63 1×týdně 9 skupin 98

Lektoři a spolupracovníci: 
Helena Kalousková
Marie Kaderková
RNDr. Ing. Miroslav Krejčíř
Bc. Zita Křiváková
Iva Kučerová

Mgr. Alice Malíková
Eva Mašková – Heyduková
René Müller
Michaela Nešporová
Marie Schönová

Mgr. Jana Ungerová
Ing. Ivana Zbubnová
Jana Žáčková

Školička internetu pro seniory

Koordinátor:
Ing. Richard Kolář
e-mail: seniornet@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…

 Pokračovali jsme i nadále v kurzech bez podpory státních institucí a nadačních fondů za stávající
výše kurzovného 500 Kč/kurz. V kurzech dostávají naši účastníci možnost zakoupit si za 
zvýhodněnou cenu učebnici Školička internetu pro seniory, kterou vydává a poskytuje Nadační 
fond Elpida.

 Proběhly tři nové nadstavbové kurzy zaměřené na MS Excel.

Co říkají data?

Školička internetu pro seniory Počet kurzů Počet účastníků
Základní kurz 16 184 (51 mužů)
Pokračovací kurz 10 128 (37 mužů)
Kurz MS Excel 3 13 (3 muži)
Celkem 29 325 (91 mužů)

mailto:seniornet@centrum.cz
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Lektoři a spolupracovníci:
Ing. Miroslav Kolíbal
Jan Odvářka
Bc. Josef Valošek
Bc. Dita Dlabolová
Jakub Škrdlík

Markéta Kukaňová
Lenka Kopečková
Martin Sazeček
Eliška Svobodová
Martin Hein

Jiří Marek
Věra Muthová
Karel Musil
Petr Kováč
Jiřina Malkusová

Kurz digitálního fotografování

Koordinátor:
Ing. Richard Kolář
e-mail: seniornet@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…

 O tento kurz je stále větší zájem – dva pilotní kurzy z loňského roku rozjely celou řadu dalších 
v roce 2008. Kurzy probíhají v PC učebně, ustálila se i vyučovací doba, která je vždy v úterý
a čtvrtek v odpoledních hodinách

Co říkají data?

Počet kurzů Počet účastníkůKurz digitálního fotografování
5 27 (2 muži)

Lektoři a spolupracovníci:

Ing. Oldřich Ott
Jiří Marek

Internetová klubovna pro seniory

Koordinátor:
Ing. Richard Kolář
e-mail: seniornet@centrum.cz

Tento klub zahájil svou činnost v lednu 2005. Umožňuje seniorům navštěvovat internetovou klubovnu 
ve vyhrazených hodinách. V roce 2008 měli k dispozici celkem 11 hodin týdně (v červenci a srpnu 
byla klubovna zavřena, stejně tak i o vánočních svátcích v termínu 20. – 31. prosince 2008).

V roce 2008 se nám podařilo…

 internetová klubovna pro seniory byla v roce 2008 zařazena do sociálních služeb pro seniory

Co říkají data?

I. pololetí 2008 II. pololetí 2008Počet zaregistrovaných seniorů
74 (14 mužů) 67 (13 mužů)

Asistenti a spolupracovníci:

Jakub Škrdlík
Jana Škrdlíková

Bc. Josef Valošek
Věra Muthová

mailto:seniornet@centrum.cz
mailto:seniornet@centrum.cz
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Cvičení a podpora zdraví

V roce 2008 se nám podařilo…
 Zakoupili jsme další nové posilovací a rehabilitační pomůcky.
 Maminky, které u nás začaly cvičit hned po porodu, přechází do dalších cvičení podle toho, jak 

jejich dítě roste, i do dalších vzdělávacích programů pro rodiče.

Cvičení v těhotenství, po porodu, kondiční cvičení. Cvičení rodičů s dětmi.

Koordinátorky:
Bc. Zita Křiváková
e-mail: zita.krivakova@centrum.cz

Mgr. Kateřina Vaňková
e-mail: katkavanek@centrum.cz

Co říkají data?

Kurz Počet 
účastníků

z toho
rodičů dětí Poznámka

Cvičení v těhotenství 107 107 5 hodin týdně, probíhalo 
částečně i během prázdnin

Cvičení po porodu 67 67 0 2× týdně

Masáže kojenců (2–6 měsíců) 70 35 35 2×týdně

Pohybové hry s kojenci (6–8 měsíců) 154 77 77 3× týdně

Cvičeníčko s batolaty (1–2 roky) 256 128 128 4× týdně

Cvičení rodičů s dětmi (2–5roků) 30 15 15 1× týdně

Kondiční cvičení pro ženy 17 17 0 1× týdně

Celkem 701 446 255

Lektoři a spolupracovníci:
Jana Haičmanová
MUDr. Hana Hrubá
Mgr. Irena Chaloupková

Bc. Zita Křiváková
Iva Kučerová
Michaela Nešporová

JUDr. Lenka Sazečková
Mgr. Dana Skřičková
Mgr. Kateřina Vaňková

Kurzy orientálních tanců

Koordinátorka:
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

Co říkají data?

Kurzy orientálních tanců Počet pololetních 
kurzů Počet účastníků

Začátečníci 2 34
Začátečníci – pokračování 2 16
Mírně pokročilí 4 64
Středně pokročilí 2 26
Pokročilí 2 26
Celkem 12 166

mailto:zita.krivakova@centrum.cz
mailto:katkavanek@centrum.cz
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Co říkají data?

Počet Počet účastníků
Orientální taneční večírek

2 86

Lektoři a spolupracovníci:
Vendulka Chaloupková
Kateřina Jáchymová

Tereza Kaufová
Eva Křížová

Kluby maminek, mateřská a rodinná centra

Koordinátorka:
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

Metodická pomoc

V roce 2008 se nám podařilo…

 Navštívili jsme osobně 15 Klubů maminek, proběhla řada telefonických, mailových i osobních 
konzultací s maminkami – organizátorkami Klubů maminek. 

 Provedli jsme výzkum týkající se potřeb koordinátorek klubů maminek, na základě kterého jsme 
upravili nabídku programů na další rok.

 podařilo se nám uspořádat seminář týkající se organizací posyktujících služby pro funkční rodiny 
v Jihomoravském kraji, kterého se zúčastnili zástupci státní správy, samosprávy, ministerstva 
práce a sociálních věcí a organizací poskytujících služby rodinám i široké veřejnosti. 

Akreditované kurzy a semináře

V roce 2008 se nám podařilo…

 Podařilo se nám rozšířit nabídku vzdělávacích programů o nová témata – Komunikací ke 
spolupráci, Abeceda projektového managementu, Fundraising a Time Management

Co říkají data?

Akreditované kurzy a semináře 
zaměřené na vedení a práci s lidmi Počet účastníků

Sociální dovednosti vedoucích pracovníků 13
Komunikací ke spolupráci I. 10
Abeceda projektového managementu I. 19
Abeceda projektového managementu II. 11
Fundraising 8
Time Management 8
Dílna sebepoznání a osobního růstu „Asertivita“ 13

Celkem proškoleno účastníků 82
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Akreditované semináře
zaměřené na výcvik lektorek cvičení Počet účastníků

Metodika cvičení rodičů s dětmi 80
Inspirace pro hravou tělesnou výchovu I. 35
Inspirace pro hravou tělesnou výchovu II. 36
Inspirace pro hravou tělesnou výchovu III. 28

Celkem 179

Lektoři akreditovaných vzdělávacích kurzů a seminářů:
PhDr. Emilie Franková Ph.D.
PhDr. Vladimír Hřebíček
PhDr. Naděžda Kubíčková
JUDr. Lenka Sazečková
Mgr. Kateřina Sedláková

Mgr. Michaela Širůčková
Mgr. Dana Skřičková
PhDr. Miroslava Štěpánková PhD.
Mgr. Lenka Zemanová

Publikační činnost:
Analýza potřeb koordinátorek prorodinných aktivit v místních komunitách. Výzkumná zpráva.

Rekreačně-vzdělávací pobyty

Rekreačně-vzdělávací pobyty pořádal v roce 2008 Klub přátel rodiny za metodické pomoci Centra pro 
rodinu a sociální péči.

Pobyty pro rodiny a maminky s dětmi

Koordinátorky:
Marcela Ondrůjová
e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz

Bc. Petra Štefková
petra.stefka@centrum.cz

Co říkají data?

Pobyty pro rodiny 
s dětmi

Počet 
pobytů

Počet 
rodin

Celkem 
osob Rodičů Dětí Dobrovolní 

organizátoři

Léto 2008 24 321 1172 629 543 48

Zima 2008 3 34 138 61 77 6

Celkem 27 355 1310 690 620 54

Pobyty seniorů a prarodičů s vnoučaty

Koordinátorka:
Dana Žižkovská
e-mail: dana.zizkovska@centrum.cz

mailto:marcela.ondrujova@centrum.cz
mailto:petra.stefka@centrum.cz
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Co říkají data?

Pobyty seniorů a 
prarodičů s vnoučaty Počet 

pobytů
Celkem 

osob Seniorů Dětí Dobrovolní 
organizátoři

Senioři 4 149 145 0 4

Prarodiče s vnoučaty 3 180 78 94 8

Celkem 7 329 223 94 12

Programy pro dobrovolné spolupracovníky

Koordinátorka:
Marcela Ondrůjová
e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz

V roce 2008 se nám podařilo…

 Klub přátel rodiny uspořádal společně s CRSP tři semináře pro dobrovolné spolupracovníky, 
z nichž jeden byl akreditovaný MŠMT ČR.

Co říkají data?

Programy pro dobrovolné spolupracovníky
Počet 

účastníků / 
dobrovolníků

Akreditovaný seminář MŠMT ČR „Jak docílit, aby naše děti byly etické nebo-li 
prosociální“. 19

Seminář určený pro organizátory pobytů pro maminky s dětmi, rodiče s dětmi, 
prarodiče s vnoučaty a seniory – „Jak být dobrým vedoucím pobytů a dovolených 
rodin“.

17

Setkání organizátorů letních pobytů 20

Celkem 56

Dobrovolní spolupracovníci:
Karel Berka
P. Jindřich Čoupek
Vojtěch Dobeš
Jana Gregorová
Pavla Hažmuková
Luboš Herz
Alena Hrbková
Stanislav Humpolík
Dagmar Humpolíková
Jan Jáger
Pavel Jáger
Radim Janíček

Kateřina Janíčková
Jana Janků
Iveta Kolářová
Eva Konečná
Martin Konečný
Jiří Krempl
Miluše Kremplová
Jitka Marková
Marcela Marková
Jarmila Mittagová
Dominika Nováková
Věra Nováková

Dominika Ondráčková
Josef Ondrůj
P. Jan Peňáz
Bohuslava Podolská
P. František Puchnar
Zdeněk Pytela
Milada Pytelová
Ludmila Račanská
Petr Sazeček
Martin Sazeček
Lenka Sazečková
Tereza Švarcová

Jolana Tejkalová
Kristýna Tomková
Michaela Valoušková
Dana Vašáková
Pavel Wojtek
Jindra Wojtková
Jana Žáčková
Dana Žižkovská
Tomáš Žižkovský

mailto:marcela.ondrujova@centrum.cz
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Společenské akce a setkání

3. ples CRSP a Klubu přátel rodiny

Koordinátorka: Marcela Ondrůjová
e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz

Ples CRSP a Klubu přátel rodiny se uskutečnil v sobotu 19. ledna 2008 v  Besedním domě v Brně. 
K tanci a poslechu hrál Salonní orchestr Brno, večerem provázel pan Viktor Janč, ukázky tanců 
předvedla taneční škola Danza. 

Plesu se zúčastnilo přibližně 180 hostů. 

Den pro rodinu

Koordinátorka:
Mgr. Jana Vaňková
e-mail: vankova.ja@centrum.cz

Tradiční Den pro rodinu proběhl dne 18. května 2008, tentokrát přímo v  prostorách, kde pracujeme. 
Volba to byla dobrá, protože téměř po celé odpoledne hustě pršelo. To však neodradilo většinu 
zúčastněných rodin od kvízové soutěže v hledání zajímavých budov a objektů v centru Brna podle 
fotografií jejich detailů z dílny Vratislava Hnátka. Po návratu už čekaly koláčky, horký čaj a cimbálová 
muzika.

Počet návštěvníků byl 110, s organizací programu pomáhalo 8 dobrovolných spolupracovníků.

Dny otevřených dveří

Koordinátorka: 
Marcela Ondrůjová
e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz

Ve dnech 21. 11. a 22. 11. 2008 se uskutečnily Dny otevřených dveří Centra pro rodinu a sociální péči 
a Klubu přátel rodiny.

V pátek dopoledne platilo pozvání hlavně pro pracovníky jiných prorodinných organizací, místních 
úřadů a komunální politiky. Potěšila nás účast sociálních pracovnic několika městských částí a ředitele 
radia Proglas, které nám vydatně pomáhá v naší práci.

V sobotu měli návštěvníci možnost prohlédnout si prostory CRSP a KPR a nahlédnout do některých
programů, které pořádáme. (ukázky hodin cvičení rodičů s dětmi předškolního věku, kinokavárna aj.).
Proběhla prezentace knihy „Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny“ za účasti 
autorek Lenky Lacinové a Petry Škrdlíkové, po prezentaci následovala beseda s autorkami.
Pro děti byly připraveny soutěže, hry a písničky a tvořivé dílny pro děti i rodiče. Všichni, kdo měli 
zájem o vzájemné setkání, si mohli posedět v jednom ze sálů. 

Počet návštěvníků (120) nás příjemně překvapil.
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Duchovní programy

V roce 2008 se nám podařilo…

 Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou se stalo širokým setkáním rodin s dětmi všech 
věkových kategorií od dětí přes dospívající, rodiče i prarodiče. Podle ohlasů si každá z těchto 
skupin našla „to svoje“. Motto letošní pouti bylo: „Lámeme jeden chléb – tvoříme jedno tělo“ a byla 
zaměřena na zvýraznění odpovědnosti členů rodiny za sebe navzájem a odpovědnosti rodin vůči 
místní komunitě v obci a farnosti. 

 Otevřel se nový kurz Předávání víry v rodině, který pomáhá rodičům autenticky sdělovat 
vyznávané hodnoty a vztah k Bohu

 Po nesmělých začátcích před třemi roky neustále roste zájem manželů o duchovní obnovy 
v adventní a postní době.
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Poutě
Koordinátorky:
Mgr. Jana Vaňková
e-mail: vankova.ja@centrum.cz

Ing. Marie Sychrová 

Co říkají data?

Počet účastníků Dobrovolní 
spolupracovníci

Pouť dětí a mládeže na Vranov u Brna 120 13
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou 1600 100
Celkem 1720 113

Duchovní obnovy manželů, Předávání víry v rodině

Koordinátorky:
Dana Chaloupková
e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

Bohumila Hudcová
e-mail: bohumila.hudcova@centrum.cz

Co říkají data?

Duchovní obnovy 
manželů

Počet manželských 
párů Organizátoři Lektoři Celkem 

účastníků
Postní duchovní obnova 7 2 1 17
Adventní duchovní obnova 19 2 1 41

Celkem 26 4 2 58

Lektoři a organizátoři:
Mgr. P. Mgr. Jakub Holík
Mgr. P. Mgr. Martin Vařeka

Dana Chaloupková
Bohumila Hudcová

Předávání víry v rodině Počet 
jednotlivců Organizátoři Lektoři Celkem 

účastníků
Leden-únor 2008 20 1 2 23
Květen-červen 2008 8 1 3 12

Celkem 28 1 3 35

Lektoři a organizátoři:
PhDr. Marie Oujezdská
Ing. Josef Horský

P. Jiří Kaňa
Dana Chaloupková

mailto:dana.chaloupkova@centrum.cz
mailto:bohumila.hudcova@centrum.cz
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CRSP Vysočina
CRSP Vysočina začalo fungovat k 1. 1. 2007 v pronajatých prostorách jihlavské husitské fary jako 
pobočka CRSP Brno.

V roce 2008 se nám podařilo…

Programy, které byly v náplni CRSP Vysočina na začátku fungování, se velmi dobře osvědčily, proto 
pokračovaly i v roce 2008. Mimo to byla nabídka rozšířena o další vzdělávací a volnočasové aktivity. 
Podařilo se navázat velmi milou spolupráci s občanským sdružením Jihlavský havířský průvod 
a některými dalšími organizacemi.

Stálé programy v roce 2008

Klubové programy: 
Klub kojenců
Klub maminek
Hlídání dětí

Volnočasové programy:
 Dílny žonglování – pro ty, kdo se rádi učí nové věci, chtějí si vylepšit koordinaci nebo se jenom 

odreagovat. Určené jsou pro školní a středoškolskou mládež, ale chodili i rodiče
 Dílny bubnování – různé techniky bubnování, rytmy, improvizace, procvičení propojení mozku, 

prstů, dlaní…při hraní na rozličné rytmické nástroje
 Výtvarné kurzy – nejen pro maminky navštěvující kluby byly připraveny výtvarné kurzy 

zpříjemňující volný čas rodičů: Pletení z papíru,
    Pedig, 
    Drátované hvězdičky 
    Panenky ze šustí
    Batika a malování na hedvábí 

Vzdělávací programy:
 Jazykové kurzy – výuka angličtiny, francouzštiny a němčiny s možností hlídání dětí 
 Katecheze pro dospělé – katolická věrouka
 Odborné přednášky:

Budete mít prvňáčka? (Mgr. Hana Blažková)
Nemoci dětí v kolektivu (MUDr. Marta Mezníková)
Dávky státní sociální podpory (Jaroslava Ferdová)
Chůva nebo Denní matka/otec (Renata Chmelíková)
Alergie u dětí (MUDr. Tomáš Hofštet )
Přijímací pohovor do zaměstnání (Ing. Slávka Dokulilová)
Efektivní rodičovství (Ing. Slávka Dokulilová)
Jak se učit s dítětem (PhDr. Jarmila Prošková)
Masáže dětí (Jana Huková)
Pomočování dětí (MUDr. Marta Mezníková)
Přednášky probíhaly zpravidla jednou měsíčně vždy v odpoledních hodinách s možností hlídání 
dětí během přednášky.

 Kurz Efektivní rodičovství
 Kurz snižování nadváhy STOB

Dobrovolnický program Návštěvy
Program je určen sociálně izolovaným seniorům a tělesně handicapovaným občanům. Jeho smyslem 
je především zpříjemnění času starším nebo nemocným lidem, kteří žijí v izolaci, i když mají 
potřebnou odbornou péči.
Dobrovolníci z řad studentů středních škol jednou týdně navštěvují klienty v některých sociálních a 
zdravotních zařízeních nebo v jejich domovech a působí jako jejich společníci: povídají si, předčítají, 
jdou na společnou procházku apod.
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Jednorázové akce
 Dětský karneval
 Ples rodin
 Duchovní obnova pro manžele
 Křížová cesta pro rodiny
 Týden pro rodinu:

Výstava prací školních kolektivů na téma Naše rodinná oslava
Koncert rodin
Den pro rodiny v ZOO
Promítání filmu Anděl Páně
Galavečer

 Pouť ke sv. Jánu – zajištění dílen pro děti a rodiče
 Cesta sv. Pavla v rámci Diecézní pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou
 Muzikobraní ve dvoře – program pro nejmenší (pohádkové divadlo)
 Výstava Zima ťuká na vrata
 Setkání s Mikulášem 
 Adventní bazárek

Co říkají data?

Pravidelné programy CRSP 
Vysočina Frekvence Počet setkání

Celkem
(součet za 

všechna setkání)
Klub kojenců 1× týdně 2 hod. 37 542
Klub maminek 1× týdně 2 hod. 36 434
Hlídání dětí 1× týdně 5 hod. 34 108
Jazykové kurzy (AJ, NJ, FJ) 3× týdně 1 hod. 68 484
Katecheze pro dospělé 2× měsíčně 1 hod. 18 319
Odborné přednášky 1× měsíčně 1 hod. 10 131
Příprava na přijímací zkoušky 1× týdně 2 hod. 11 44
Dílny žonglování a bubnování 2× měsíčně 1,5 hod. 4 29
Kurzy práce s hedvábím 2 19
Kurz výroby panenek ze šustí 1 6
Kurz pletení z papíru 3 22
Kurz drátované ozdoby 1 6
Kurz snižování nadváhy 1× týdně 2,5 hod. 25 (2 kurzy) 23
Kurz Efektivní rodičovství 1× týdně 2,5 hod. 8 (1 kurz) 8

Celkem účastníků 2 175

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky v klubové činnosti 1054

Program pro dobrovolníky
Návštěvy

Frekvence Počet setkání
Celkem 
(součet za 
všechna setkání)

Návštěvy seniorů 1× týdně 0,5–1 hod. 720
Seminář dobrovolníků 1× měsíčně 1,5 hod. 20 125
Supervize dobrovolníků 1× měsíčně 1 hod. 11 91
Výcvik dobrovolníků 2× ročně 3 dny 2 15

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky v programu 770
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Přehled jednorázových akcí Termín Počet účastníků

Dětský karneval 12. 1. 2008 100 dětí + rodiče = 150
Ples rodin 12. 1. 2008 120
Duchovní obnova pro manžele 16. 2. 2008 52
Křížová cesta pro rodiny 17. 2. 2008 96
Týden pro rodinu 14. 5. – 21. 5. 2008 4.200
Pouť ke sv. Jánu 22. 6. 2008 100 dětí + rodiče = 170
Muzikobraní ve dvoře (pohádka) 13. 9. 2008 50 návštěvníků
Cesta sv. Pavla (Diecézní pouť) 30. 8. 2008 586 dětí + rodiče = 1100
Výstava Zima ťuká na vrata 7. 11. – 21. 11. 2008 1.600 návštěvníků
Setkání s Mikulášem 5. 12. 2008

7. 12. 2008
25 dětí + rodiče = 50
40 dětí + rodiče = 70

Adventní bazárek 10. 12. 2008

Celkem návštěvníků 7 658

Zaměstnanci CRSP Vysočina: 

Ing. Slávka Dokulilová – ředitelka oblastní pobočky CRSP Vysočina
Miroslava Huková – koordinátorka činností CRSP Vysočina
Adéla Jiráčková – koordinátorka programu Návštěvy
Patrícia Kondrlová – pastorační asistentka
Pavla Kvasničková – pastorační asistentka
Eva Šalandová – pastorační asistentka

Lektoři a spolupracovníci:

Odborné přednášky:
P. Bartoloměj Čačík, O Praem
MUDr. Marta Mezníková
Mgr. Hana Blažková 
Jaroslava Ferdová 
Renata Chmelíková 
MUDr. Tomáš Hofštetr 
PhDr. Jarmila Prošková 
Jana Huková

Příprava na přijímací zkoušky:
Mgr. Šárka Pospíchalová
Mgr. Šárka Kovářová

Supervize programu Návštěvy:
MUDr. Vilma Knetlová
Monika Nikodýmová

Výtvarné kurzy
Monika Nikodýmová
Pavla Kvasničková
Šárka Pospíchalová

Kurz snižování nadváhy:
RNDr. Jana Borůvková
Mgr. Pavla Křenová

Moderování společenských akcí:
Mgr. Bc. Jan Kodet

Dobrovolní pracovníci CRSP Vysočina

Jana Huková – Klub kojenců
Miroslava Huková – Klub kojenců
Mgr. Šárka Pospíchalová – Klub maminek, výtvarné kurzy
Marie Plešingrová – Klub maminek
Mgr. Marie Palánová – Klub maminek
Pavla Kvasničková – tématické výstavy, výtvarné kurzy
Ing. Karel Pospíchal – příprava Karnevalu, Plesu rodin



VÝROÈNÍ ZPRÁVA  2008 33

Dobrovolní pracovníci programu Návštěvy

Tereza Andrysíková
Kateřina Balgová
Andrea Balová
Lenka Bednářová
Barbora Bicková
Petra Binková
Barbora Bočková
Terezie Culková
Hana Dlouhá
Hana Fischerová
Lenka Gregorová
Lucie Horváthová
Kateřina Hošková
Monika Housová
Petra Hrušková
Monika Jiřičná
Kateřina Kloudová
Kateřina Kodysová

Jana Kořínková
Romana Krejzlová
Ludmila Krumplová
Adéla Kunčová
laděna Láníková
Erika Matiko
Veronika Matysová
Lenka Mičková
Lucie Millerová
Eva Němcová
Jana Němcová
Anežka Nováková
Karolína Perlová
Terezie Peroutková
Terezie Podoláková
Michaela Pokorná
Aneta Stášová
Olga Sýkorová

Iveta Šalandová
Veronika Šimánková
Zdeňka Šímová
Markéta Šteflová
Jana Švíková
Jitka Tichá
Andrea Topinková
Pavlína Valentová
Šárka Vančurová
Markéta Včeláková
Vendula Vondráková
Zuzana Vondráková
Ludmila Vopálková
Lenka Vrzáková
Štěpán Zákostelský
Blanka Zavřelová
Simona Wejvodová

Mgr. Jana Marešová – spolupráce se SZŠ
Mgr. Ester Rychnovská – spolupráce se SOŠS
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Nadační fond Krok za krokem
Projekt vznikl v roce 1999 díky iniciativě a finančnímu přispění manželů Nečesalových, ve spolupráci 
s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno. 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 fondu, odpovědných institucí a dárců. Tak 
je zabezpečen dlouhodobý efekt pomoci.

Cíl projektu:
Podpora osob nebo rodin žijících v sociálně znevýhodněné situaci

Pracovníci projektu:
Ing. Mgr. Vít Janků 
Bc. Ludmila Marčišová 
Ing. Karel Nečesal 
Mgr. Martina Nečesalová
Mgr. Pavla Pilerová
Ing.Tomáš Piler

Kontakt:
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
KROK ZA KROKEM
Josefská 1, 602 00 Brno
tel. a fax: +420 / 542 217 464
e-mail: l.marcisova@centrum.cz, internetové stránky: www.crsp.cz
IČO: 44991584
Bankovní spojení:
Volksbank CZ, a. s., Brno, Panská 2/4 číslo účtu: 4010046676/ 6800, variabilní symbol: 91112

V roce 2008 bylo podpořeno 28 projektů v celkové výši 289.835 Kč:

5 250 Kč na úhradu intenzivního kurzu angličtiny pro stabilizaci pozice Mariky M., nyní 
v Diagnostickém ústavu pro mládež (dále DÚM). Rodinné zázemí ji nedovoluje vrátit se domů a začít 
žít normální rodinný život.

9 450 Kč na podporu stabilizace rodiny paní P., která je uživatelkou služeb Domova sv. Markéty 
(Domov pro matky v tísni) a na úhradu kroužků pro syna a dceru, do kterých budou docházet při ZŠ 
pro zrakově postižené.

6 360 Kč pro paní S. na úhradu výdajů spojených s pobytem syna ve Středisku výchovné péče.

2 250 Kč pro syna paní M. na baseballový kroužek a doplňky. Diagnostikováno ADHD. Pani M. je 
samoživitelka v invalidním důchodu a bohužel sama nemůže tento kroužek zajistit.

3 000 Kč pro paní Moniku H. na podporu stabilizace rodiny. Tato částka bude použita na úhradu 
pomůcek a učebnic, školní výlety, kulturní akce ve škole, zájmový kroužek, jarní tábor s Farností.

10 714 Kč pro paní N. na hudební kroužky, registraci do skauta a výtvarné potřeby. Paní N. je na 
mateřské dovolené a má 7dětí. Rodina je ve špatné finanční situaci,  přesto však chce dětem dopřát 
vše, co by přispělo k dobrému rozvoji osobnosti dětí do budoucna.

10 500 Kč pro paní S. na podporu stabilizace rodiny.

12 000 Kč pro rodinu paní Ž. na nákup speciálního cyklovozíku Kozlík pro těžce zdravotně postiženou 
dceru Terezku, která se nemůže samostatně pohybovat ani sedět.

5 008 Kč pro paní V. v tíživé finanční situaci na opravu plynového topení.

http://www.crsp.cz/
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2 000 Kč pro paní P. na úhradu školného a stravného pro syna. Po dlouhodobé závislosti na 
návykových látkách prošla odvykací kůrou, našla si bydlení a práci i s malým synem. Tato pomoc ji 
pomůže zajistit rozvoj jejího syna.

24 000 Kč pro slečnu O. a slečnu A. na rekvalifikační kurz na prodavačku (nařízena ústavní výchova).

10 000 Kč pro paní Z. a její dvě děti. Peníze budou určeny na podporu stabilizace rodiny v domově 
pro matky v tísni, zejména na školní pomůcky, zdravotní pomůcky a zájmovou činnost dětí.

8 000 Kč pro paní E. (85 let, noha zlomená v krčku a nutná domácí péče) na speciální polohovací 
postel.

8 814 Kč pro paní V. (samoživitelka na mateřské dovolené) na úhradu výdajů spojených s bydlením. 
Po zvýšení nájmu, snížení přídavků a začátku školního roku syna v učení se dostala do finančních 
problémů s bydlením.

19 380 Kč pro paní Ch.(dlouhodobé užívání pervitinu, nyní v léčebně) a jejího syna (nyní pobyt 
v SVP) na podporu stabilizace rodiny. Protože již nepobírala žádné dávky, peněžní částka 
posloužila na úhradu pobytu v SVP a po návratu na doplacení dluhu nájemného a elektřiny – tím
posloužila pro nový start této rodiny.

6 568 Kč pro Terezu D., žákyni 9. ročníku ZŠ, na pobyt ve středisku výchovné péče. 

1 500 Kč pro Libora H. na pobyt na letním táboře. Otci Libora finanční situace nedovoluje uhrazení 
pobytu na táboře.

2 000 Kč pro Mariana F. (pochází ze sociálně slabé rodiny) na úhradu pobytu školy v přírodě.

3 200 Kč pro Simonu Z.,  žákyni  7. ročníku ZŠ, na pobyt ve středisku výchovné péče. 

8 300 Kč pro paní B. na úhradu nájmu a víkendový pobyt dcer. Matka 4 dětí dlouhodobě vážně 
onemocněla a z velmi nízké nemocenské a bez sociálních dávek nemohla uhradit všechny náklady 
spojené s životem rodiny.

8 000 Kč na úhradu asistenčních služeb pro paní O. (mladou ženu postiženou roztroušenou 
sklerózou).

18 690 Kč pro paní T. (ukrajinského původu) na úhradu výdajů spojených s bydlením, průkazku na 
MHD a stravné pro dceru do školky. Po závažné operaci mozku má plný invalidní důchod, ale nemá 
nyní od ČR ještě nárok na žádné peníze díky tomu, že v ČR má odpracováno pouze 3 roky a zbytek 
v rodné zemi. Vyřízení dokumentů potřebných na žádost o finanční podporu může trvat až rok a půl.

9 000 Kč pro klientky, které se dostaly do bezvýchodných situací, a byly ubytovány na krizových 
lůžkách v Domově Sv. Markéty.

16 820 Kč pro dceru paní Lenky K. na úhradu školného a povinných školních pomůcek z důvodu delší 
špatné finanční situace matky samoživitelky.

7 000 Kč pro Tomáše M. (po rediagnostice ve Výchovném ústavu) se situace v rodině zlepšila a syn 
se dostal se na novou školu. Matka samoživitelka je schopna uhradit pouze školné – dar od nadace 
poslouží na zápisné, pracovní oblečení a učebnice.

10 500 Kč pro Sandru F. na úhradu rekvalifikačního kurzu. Sandra pobývá v DÚM, návrat domů není 
možný, kurz je nutný na dobré začlenění Sandry do společnosti. 

18 658 Kč pro paní Č. (rodina s 5 dětmi) na pokrytí nákladů základního vybavení domácnosti. Bez 
ekonomické pomoci hrozí rodině krizová situace.

4 513 Kč pro paní O. z Brna (zasažena roztroušenou sklerózou s třesem rukou) na úhradu monitoru 
a tiskárny pro zachování kvalitní komunikace se společenským prostředím.
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Hospodaření CRSP Brno v roce 2008

Výnosy (v tis. Kč)
Příjmy od klientů 1 924
Dotace 4 729
z toho MPSV 2 180

MK ČR 25
JMK 643
Kraj Vysočina 132
Statutární město Brno 340
Město Jihlava 92
Město Žďár nad Sázavou 10
Fond Vysočina 36
EU ESF 2 1 271

Grantová agentura GAČR 45
Dary 567
Úroky, kurzové zisky 4
Výnosy celkem 7 269

Náklady (v tis. Kč)
Materiál celkem 528
z toho Kancelářský materiál 106

Vybavení (DDHM a DDNM) 152
Pohonné hmoty 52
Klubový a sportovní materiál 73
Ostatní materiál 145

Služby celkem 2 403
z toho Nájem 790

Energie a služby 224
Opravy a údržba 35
Cestovné 75
Telefony, internet, poštovné 152
Služby tiskárny, kopírování 291
Vedení účetnictví 396
Školení a kurzy pro zaměstnance 50
Přednášky, realizace kurzů 69
Ostatní služby 321

Mzdové náklady 4 759
z toho Mzdy zaměstnanců a DPČ 2 700

Sociální a zdravotní pojištění 913
Dohody o provedení práce 1 060
Ostatní sociální náklady 86

Ostatní náklady 330
z toho Náklady partnera projektu 216

Ostatní provozní náklady 26
Finanční náklady 88

Náklady celkem 8 020

Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč) -751

Předmětem Výkazu zisku a ztrát nebyly přijaté a vyplacené dary v těchto úhrnech (v Kč):
Dary přijaté 54 500
Dary vyplacené 323 681
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Nešlo by to bez lidí…

Zaměstnanci CRSP Brno v roce 2008

Vedení organizace

Mgr. Ing. Vít Janků – ředitel organizace
Marcela Ondrůjová – provozní zástupce ředitele
Mgr. Lenka Zemanová – finanční zástupce ředitele, vedoucí sekce sociálních služeb
Ing. Bc. Eliška Vondráčková – vedoucí sekce služeb rodinám
Petra Škrdlíková – vedoucí sekce sociálních služeb (od listopadu 2008)

Asistentka ředitele
Mgr. Jana Vaňková, Mgr. Karolína Kolářová

Programoví pracovníci – koordinátoři
Sekce služeb rodinám
Bohumila Hudcová
Dana Chaloupková
Renata Chmelíková
Bc. Zita Křiváková
Mgr. Kateřina Vaňková
Mgr. Milana Vykydalová 

Sekce sociálních služeb
Ing. Pavla Jadrná
Jindřiška Kašpárková
Ing. Richard Kolář
Marcela Ondrůjová
Petra Škrdlíková
Dana Žižkovská 

Účetní a personální agenda
Hana Lokosová

Recepce
Michaela Havelková
Lenka Sebastiao

Kontakt - recepce 
tel.: 542 217 464, mobil: 731 402 731, e-mail: crsp.brno@centrum.cz
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Lektoři a spolupracovníci CRSP Brno

Ambrozková Lucie, Mgr.
Antlová Karolína, Mgr.
Bedřichová Jana
Bendová Ivana, Mgr.
Bilinová Marie
Biskup Evžen
Brabcová Blanka
Brázdová Ludmila, MUDr.
Crhová Hana
Cvachová Marcela, Ing.
Čadková Ivana, MUDr.
Červinková Radka
Dlabolová Dita, Bc.
Dobeš Vojtěch
Dvořáková Anežka
Figurová Lucie Tereza, Mgr.
Franková Emílie, PhDr., Ph.D.
Haičmanová Jana
Hájková Jana, MUDr.
Halaštová Markéta
Heinl Martin
Holík Jakub, P. Mgr. 
Holíková Marta
Holíková Veronika
Horká Taťjana, MUDr.
Hornungová Jana
Horský Josef, Ing.
Hošťálková Hana
Hrabčíková Karla, PaedDr.
Hroníková Jana
Hrubá Hana, MUDr. 
Hřebíček Vladimír, PhDr.
Chaloupková Irena, Mgr.
Chaloupková Jana
Chaloupková Vendula
Jáchymová Kateřina
Janoušek Petr, Ing.
Jonešová Monika
Jurigová Lucie
Kaderková Marie
Kalhotková Dana, Mgr.
Kalousková Helena
Kameníková Miloslava, Bc. 
Kaňa Jiří, P.
Kapitán Zdeněk
Kaufová Tereza

Keršnerová Radomíra
Knichal Jaroslav, P.
Kolíbal Miroslav, Ing.
Konečná Eva, Bc.
Kopečková Lenka
Kořenková Marcela
Kosová Martina, PhDr.
Košvicová Miloslava
Kotková Lucie, Mgr.
Kováč Petr
Krejčíř Miroslav, RNDr. Ing. 
Krouželová Jitka, MUDr.
Kružíková Kamila Emma
Křížová Eva
Kubínová Jana
Kučerová Hana
Kučerová Iva
Kukaňová Markéta, Mgr.
Lacinová Lenka, Mgr. Ph.D.
Lázničková Ludmila, MUDr.
Malíková Alice
Malkusová Jiřina
Marčišová Ludmila, Bc.
Marek Jiří
Masopustová Zuzana, Mgr.
Mašková Eva
Matysová Lenka
Michalová Petra, Dis. 
Mikulková Milena, Mgr.
Milke Matthias
Múdra Andrea, Mgr.
Múdry Peter, MUDr.
Müller René
Musil Karel
Muthová Věra
Nešporová Michaela
Odvářka Jan
Ondrová Kateřina, Mgr.
Ott Oldřich, Ing.
Oujezdská Marie, Mgr. Ing.
Pallová Miriam
Panovská Pavla
Patíková Kristýna
Peňáz Jan
Petrůjová Lucia
Pilát Milan, Mgr.

Pilerová Pavla, Mgr.
Piler Tomáš, Ing.
Poncová Vendula
Potůčková Stanislava
Rotreklová Eva, PhDr.
Růžičková Alice, Mgr.
Růžičková Ivana, Mgr.
Říčný Matěj
Sazeček Martin
Sazečková Lenka, JUDr.
Sedlíková Kateřina
Sedllinský Radovan
Sekanina Ivor
Schönová Marie
Sirková Barbora
Skřičková Dana, Mgr.
Svobodová Eliška
Svobodová Viola
Sychrová Marie, Ing.
Šebková Jitka
Šikula Petr, P. Mgr.
Šimečková Andrea
Širůčková Michaela, Mgr.
Škrdlík Jakub
Škrdlíková Jana
Šmýrová Valéria
Štěpánková Miroslava, PhDr., PhD.
Šťouračová Hana
Šupa Jiří
Traxlerová Věra
Tůmová Jana, Mgr.
Ungerová Jana
Valošek Josef, Bc.
Vaněk Roman
Vaňková Kateřina, Mgr.
Večeřová Alena
Vránková Eva
Vykydal Miroslav, RNDr. 
Wágnerová Valerie, Ing.
Wojtková Jindra, Mgr.
Zajíček Jan
Zajíčková Ivana
Zbubnová Ivana, Ing.
Zeman Josef, PhDr.
Zemanová Alena, PhDr.
Žáčková Jana
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V roce 2008 nás podpořili

Instituce

Biskupství brněnské
Evropská unie z programů ESF 
Filharmonie Brno
Fond Vysočiny
Grantová agentura ČR
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Město Jihlava

Město Žďár nad Sázavou
Městská část Brno-střed
Městské divadlo Brno
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Městská část Brno-střed
Statutární město Brno
Soroptimist International Club Brno I.

Firmy

Böttcher ČR, k. s.
Klenotnictví Fr. Hanák
Kovo – Zaplatil s.r.o.
MC nakladatelství

Neroli DECOR, Brno
Obchod dobrým vínem, L. Harašta
Trans – Technik s.r.o.
Železářství, elektro a domácí potřeby VICHR

Jednotlivci

Jan Dubec
Jaromír Strašák
RNDr. Miroslav Vykydal

V roce 2008 absolvovalo praxi v Centru pro rodinu a sociální péči celkem 40 studentů 
z následujících škol:

Fakulta sociálních studií MU Brno
Filozofická fakulta MU Brno
Pedagogická fakulta MU Brno
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Kotlářská, Brno
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně-právní Opletalova, Brno
Vyšší odborná škola Pardubice
Střední odborná škola Morava o.p.s., Brno
SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno
Ostravská univerzita v Ostravě
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Náš dík patří…

 Dobrovolným spolupracovníkům, kteří dávají svůj čas a síly a bez nichž si činnost Centra pro 
rodinu nedokážeme dnes už představit.

 Lektorkám a lektorům kurzů a seminářů za osobní nasazení, respekt a vcítění.
 Státním, církevním a samosprávným institucím za přívětivý přístup a podporu rodinných 

iniciativ.
 Sponzorům za finanční a materiální pomoc.
 Pracovníkům sdělovacích prostředků za informace o našich programech a šíření dobrých 

zpráv o rodině.
 Rodičům, kteří denně nasazují své síly k dobrému fungování rodiny.
 Všem, kteří rodiny povzbuzují a pomáhají jim.
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