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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: Děti, dospívající, rodiče, ženy, úplné i neúplné rodiny, senioři, odborná 
veřejnost

Zaměření činnosti: Programy a služby pro rodiny a seniory, sociální služby, vzdělávání a 
poradenství

CRSP je:
 vzdělávacím pracovištěm s akreditací MPSV a MŠMT
 stážovým pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně, vyšších odborných a 

středních škol
 školícím střediskem odborné veřejnosti (učitelé, psychologové, sociální a 

rodinní pracovníci)
 rekvalifikačním střediskem
 členem Asociace center pro rodinu
 členem koordinační skupiny Komunitního pánování sociálních služeb města 

Brna
 členem Poradního sboru pro rodinu Rady města Brna a Jihomoravského kraje

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

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
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Rok 2011 očima ředitele organizace

Rok 2011 přinesl do naší práce několik nových impulzů. První jsme pocítili v oblasti 
dotací. Státní rodinná politika se po letech odklání od podpory programů pro fungující, běžné 
rodiny s odůvodněním, že je to záležitost krajů a obcí. Museli jsme se rozhodnout zda 
upravíme naše poslání a tuto oblast opustíme a nebo zůstaneme vstřícní ke všem rodinám.
Znamenalo to však až hektické úsilí v projektové oblasti a připuštění možnosti finanční ztráty 
v tomto roce.

Druhým impulsem bylo navázání mezinárodní spolupráce. Prvním společným 
projektem byla realizace myšlenky „náhradní babičky“, která už 30 let funguje ve Vídni pod 
značkou Oma – dienst. Projekt byl přijat a v roce 2012 se můžete těšit na jeho českou verzi: 
Trojlístek – sblížení generací. Druhým projektem bylo navázání spolupráce s německým 
dobrovolnickým centrem pro seniory Kifas, možnost stáží u německého partnera 
a následného kurzu v ČR. Dobrovolníci by pak pomáhali v Klubech aktivních seniorů a jiných 
programech v celé republice.

Populární služba pro rodiče malých dětí se značkou Familypoint doznala také inovace 
v podobě nabídky kariérního poradenství nebo setkání a otevření služby pro rodiče z jiných 
zemí pracujících nebo žijících v Brně. 

Velkou radostí bylo přijetí projektu v sociální oblasti zaměřujícího se na problematiku 
ADHD a to hlavně na školách, včetně vzdělávání pedagogických pracovníků a jiných 
profesionálů pracujících s rodinou.

Jak vidíte na rok 2012 se můžeme těšit a to hlavně proto, že nemusíme rušit služby 
a programy. A tak se těšíme hlavně na Vás naše návštěvníky, protože Vy jste důvodem 
našeho úsilí. 

Ing. Mgr. Vít Janků
ředitel organizace
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Programová nabídka 2011

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

Kurzy

 Škola partnerství
 Kurz pro nastávající 

rodiče
 Zacházení 

s novorozencem, 
hygiena

 Péče o novorozence, 
resuscitace

 Otec u porodu
 ANIMA PLUS CZ

 Trénink paměti
 Školička internetu pro 

seniory – základní a 
pokračovací PC kurz

 Kurz MS Word
 Kurz MS Excel
 Kurz digitálního 

fotografování

 Kurz Efektivního 
rodičovství

 Lektorský kurz 
Efektivního 
rodičovství

 COPE

Semináře a 
přednášky

 Průvodce
těhotenstvím

 Konec těhotenství
 Porod
 Šestinedělí, péče o 

novorozence
 Kojení, výživa
 Rodičovská setkání 

(cykly Dospívání, 
Manželství, Škola na 
dohled, Školka na 
dohled)

 Rodičovské soboty
 Jak zabavit dítě aneb 

mateřská je na hraní
 Výtvarná dílnička pro 

malého človíčka
 Vůně doteku aneb 

baby masáž

 Metodika cvičení 
rodičů s dětmi 

 Metodika pohybových 
her s kojenci a 
batolaty

 Inspirace hravou 
tělesnou výchovou I., 
II., III.

 Burza nápadů, 
výměna zkušeností

 Krása a zdraví 
z orientu aneb úvod 
do břišních tanců

 Aby tělo nebolelo 
aneb cvičení pro 
všechny

 Besedy v MC a KM
 Akce Family Pointu

Jazykové 
vzdělávání

 Anglický jazyk
 Německý jazyk

Cvičení a 
podpora 
zdraví

 Cvičení od 12. týdne 
těhotenství

 Cvičení s přípravou 
na porod

 Porodní tanec
 Cvičení po porodu
 Masáže kojenců
 Pohybové hry 

s kojenci
 Cvičeníčko s batolaty
 Cvičení rodičů s dětmi
 Prázdninové cvičení 

rodičů s dětmi

 Kondiční cvičení
 Rehabilitační cvičení
 Zdravotní cvičení

 Kondiční cvičení pro 
ženy

 Orientální tance
 Orientální taneční 

večírek
 Prázdninové 

kompenzační cvičení
 Prázdninové kondiční 

cvičení
 Prázdninové 

orientální tance
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Typ akce ... pro rodiny ... pro seniory ... pro veřejnost

Programy 
v rámci 

sociálních 
služeb

 Rodičovská skupina 
zaměřená na 
problematiku PAS

 Rodičovská skupina 
zaměřená na 
problematiku 
hyperaktivity u dětí

 Trénink sociálních a 
emočních dovedností

 Tobogán – cvičení 
pro děti s vývojem 
k LMD

 Psychologické 
poradenství

 Terénní sociální 
služba

 Klub osamělých 
rodičů

 Kurz „Na rozcestí“
 Rodičovská skupina 

pro osamělé rodiče
 Dětský klub Klubíčko

V rámci souvisejících 
programů:
 Setkání pro 

rozvedené „Rozvod a 
život v církvi“

 Víkendová setkání 
pro osamělé rodiče s 
dětmi

 Trénink paměti
 Klub aktivních seniorů
 Zdravotní cvičení pro 

seniory
 Tanec v sedě
 Senior klub
 Poradna pro seniory
 Prázdninové týdny 

pro seniory

 Programy pro rodiny 
s neklidnými a 
hyperaktivními dětmi 
– související 
programy:
o Osvětová a 

publikační činnost
o Semináře pro 

odbornou 
rodičovskou 
veřejnost

Kluby a 
skupinová 

setkání

 Klub aktivních seniorů
 Internetová klubovna
 Kinokavárna
 Literární a divadelní 

podvečery
 Výlety

Duchovní 
programy

 Duchovní obnova pro 
rozvedené

 Postní duchovní 
obnova manželů

 Adventní duchovní 
obnova manželů

 Předávání víry v 
rodině

 Kabinet seniorů  Diecézní pouť rodin

Víkendové 
programy a 
společenské 

akce

 Víkendový pobyt pro 
rodiče s dětmi

 Den otevřených dveří
 Den pro rodinu



6 Centrum pro rodinu a sociální péči

O programech a jejich pracovnících

Partnerské vztahy

Škola partnerství

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

V roce 2011 se nám podařilo…

 Víkendových kurzů partnerství, které probíhají na Diecézním centru života mládeže (DCŽM) 
v Osové Bítýšce, se zúčastnilo 13 párů a úspěšně ukončilo 8 párů.

 Proběhly dva Večerní kurzy partnerství. Na jaře se zúčastnily 3 páry, na podzim 2 páry. 
Probíhaly v Manželské a rodinné poradně Bethesda v Brně. 

 Kurz pro jednotlivce měl dva běhy, jichž se zúčastnilo celkem 8 účastníků, z toho jeden muž. 
Opět se potvrdil trend z minulých let – vyšší věk klientů a převážná účast žen.

 Doprovázení páru mladých manželů se zúčastnilo 20 párů. Příprava byla všemi zpětně 
pozitivně hodnocena.

 Zájem byl nadále i o Přípravy na manželství – zúčastnilo se 13 párů, přičemž všichni 
účastníci si přáli absolvovat individuální přípravu.

 Proběhla akce pro zájemce z řad mladých manželství Sobota pro mladá manželství. 
Program proběhl v DCŽM v Osové Bítýšce, zúčastnily se 3 páry.

 I letos se naplnila se statistika rozchodů. Věkový průměr byl u mužů 26 roků, u děvčat 24,8 
roku. Nejstarší muž měl 31 roků, nejmladší muž 22 roků; nejstarší dívka měla 29roků, 
nejmladší dívka 20 roků. 

Co říkají data?

Škola partnerství
Frekvence 
v roce 2011

Počet
párů

Počet 
jednotlivců

Večerní kurzy partnerství 15 5

Příprava na manželství- individuální 65 13

Večerní kurzy pro jednotlivce 20 8

Víkendové kurzy partnerství
Víkendové setkání na podporu partnerského soužití

7 víkendů 15

Doprovázení páru mladých manželů 10 10

Sobota pro mladá manželství 1 3

Celkem 46 92

Celkový počet účastníků Školy partnerství 100

Lektoři a spolupracovníci:
RNDr. Miroslav Vykydal
Mgr. Milana Vykydalová

Tento program byl realizován za finanční podpory F-nadace.
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Čekáme miminko

Předporodní příprava pro nastávající rodiče
 Vzdělávací kurzy během těhotenství a před porodem
 Praktické kurzy připravující na porod a rodičovství
 Kurzy cvičení pro těhotné

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

V roce 2011 se nám podařilo…

 vytvořit pestrou nabídku kurzů, umožňující nastávajícím rodičům výběr a kombinaci kurzů podle 
individuálních potřeb a zájmů

 tisk nových metodických brožurek k tematickým kurzům
 při příležitosti mezinárodní kampaně „Týden respektu k porodu“ otevřít v našich prostorách 

Výstavu obrazů Jitky Stojanové tematicky nazvanou Zázrak zrození
 nabídnout veřejnosti v rámci kampaně 3 tematické semináře: Role muže u porodu, Dotek jako 

způsob komunikace, Porod jako součást života
 v roce 2011 využilo naše předporodní kurzy 1222 klientů

Co říkají data?

TEMATICKÉ KURZY Počet kurzů Počet osob muži ženy

Kurz pro nastávající rodiče

- Konec těhotenství 5 164 68 96

- Porod 5 171 71 100

- Šestinedělí, péče o novorozence 5 165 68 97

- Kojení, výživa 5 163 67 96

Víkendový kurz pro nastávající rodiče 2 43 18 25

Průvodce těhotenstvím 4 15 2 13

PRAKTICKÉ KURZY

Otec u porodu – praktický kurz 9 78 39 39

Cvičení s přípravou na porod 6 76 0 76

Cvičení pro těhotné 3 174 0 174

Zacházení s novorozencem, hygiena 14 94 37 57

Péče o kojence v nemoci, resuscitace 8 63 25 38

Porodní břišní tanec – tanec pro těhotné 1 16 0 16

Celkem 67 1222 395 827

Lektorky:
Jana Bedřichová
MUDr. Ivana Čadková
Bc. Vendula Chaloupková
Bc. Miloslava Kameníková

Mgr. Zita Křiváková
MUDr. Hana Levíčková
Bc. Radka Pašová
Mgr. Jana Tůmová
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Rodičovské vzdělávání

Kurzy Efektivního rodičovství

Koordinátorky:
Ing. Mgr. Eliška Vondráčková Mgr. Gabriela Vybíralová
e-mail: eliska.vondrackova@crsp.cz e-mail: gabriela.vybiralova@crsp.cz 

V roce 2011 se nám podařilo…

 podpořit vznik nových poboček 
 rozšířit kurzy do mimobrněnských obcí a krajů v celé ČR
 vyškolení skupiny lektorů z ČR a Slovenska
 nové složky ER, tisk kartiček s citáty
 kurzy absolvují často společně celé rodičovské páry
 vytvoření nové metodiky na následná setkání pro lektory
 realizace následných setkání absolventů KER
 navázat spolupráci s IKEA – realizace besedy v IKEA

Co říkají data?

Kurzy Efektivního rodičovství Počet Účastníci

Informační schůzky pro zájemce o kurz 27 243

Kurzy pro rodiče 25 258

Kurzy pro lektory 1 15

Následná setkání pro rodiče 13 130

Publikační činnost:
 článek A-priory.cz
 newsletter pro členy IKEA FAMILY
 články ve zpravodajích na lokálních úrovních

Lektoři a spolupracovníci:
Ing. Mgr. Vít Janků
Mgr. Eva Kneblová
Mgr. Iveta Kosová
Mgr. Michaela Širůčková
PhDr. Miroslava Štěpánková, PhD.

Mgr. Jana Vaňková
Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
Mgr. Gabriela Vybíralová
Bc. Hana Zuntová
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Rodičovská setkání

Koordinátorky:
Ing. Mgr. Eliška Vondráčková Mgr. Kateřina Vaňková
e-mail: eliska.vondrackova@crsp.cz e-mail: katka.vankova@crsp.cz

V roce 2011 se nám podařilo…

 pokračovat úspěšně v tradici Rodičovských setkání
 zrealizovat další Rodičovské soboty
 seminářů se zúčastnil větší počet mužů
 zrealizovat nový mezigenerační program Matka-dcera-babička

Co říkají data?

Rodičovská setkání Počet setkání Lektoři Celkem účastníků / z toho muži

Cyklus Dospívání 3 3 12 / 4

Cyklus Manželství 3 2 16 / 8

Celkem 6 5 28 / 12

Rodičovské soboty Lektoři Počet jednotlivců/z toho muži

Matka-dcera-babička 2 15 / 0

Emoce v našem životě 2 6 / 0

Celkem 2 6 / 0

Lektoři a organizátoři:
Mgr. Bohumila Horská
Ing. Josef Horský
Mgr. Milena Mikulková
Mgr. Michaela Širůčková, 
Ph.D.

PhDr. Miroslava 
Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vaňková
Mgr. Ing. Eliška 
Vondráčková

RNDr. Miroslav Vykydal
Mgr. Milana Vykydalová
Dana Žižkovská
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Cestou necestou

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a navazující programy
(realizace v rámci projektu Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje)

Služby rodinám s neklidnými dětmi a neúplným rodinám

Vedoucí služby:
Petra Škrdlíková
e-mail: petra.skrdlikova@crsp.cz

V roce 2011 se nám podařilo…

 Zmapovat potřeby rodin s dětmi s ADHD a pedagogických a sociálních pracovníků, kteří se ve 
svém profesním životě setkávají s neklidem u dětí a na základě těchto potřeb reagovat na 
projektové výzvy

 Rozšířit síť kontaktů a začít spolupráci s pracovišti, která se neklidným dětem věnují

Externí spolupracovníci:

Markéta Dobiášová
Markéta Herzová
Regina Holíková
Bc. Hana Hošťálková

Bc. et Bc. Iva Chlebková
Bc. Blanka Krotká
Doc. Lenka Lacinová Ph.D.

Mgr. Zuzana 
Masopustová Ph.D.
Bc. Adam Vodička

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Rodičovské 
skupiny

Související 
programy

Skupina 
zaměřená na 
problematiku 

PAS

Skupina 
zaměření na 
problematiku 
hyperaktivity 

u dětí

Trénink 
sociálních 

a emočních 
dovedností

Tobogán –
cvičení pro děti 

s vývojem 
k LMD

Psychologické 
poradenství

Osvětová 
a publikační 

činnost, 
semináře pro 

odbornou 
rodičovskou 

veřejnost

Terénní sociální 
služba

Práce ve 
skupinkách 

s dětmi

Programy pro rodiny s neklidnými 
a hyperaktivními dětmi
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Programy pro neúplné rodiny s dětmi

V roce 2011 se nám podařilo...

 rozšířit programy pro neúplné rodiny o sobotní výlety, během kalendářního roku se uskutečnilo 
5 výletů

Externí spolupracovníci:

MUDr. Jana Hájková
MUDr. Taťjana Horká
Mgr. Hana Hošťálková
PaedDr. Karla Hrabčíková
Bc. et Bc. Iva Chlebková
JUDr. Zdeněk Kapitán, PhD.
Mgr. Hana Karberová
PhDr. Martina Kosová

Bc. Blanka Krotká
Mgr. Milena Mikulková
P. Mgr. Petr Nešpor
Bc. Kristýna Patíková
Mgr. Milan Pilát
Mgr. Iva Randusová
PhDr. Eva Rotreklová
Bc. Martin Sazeček

JUDr. Lenka Sazečková
P. Mgr. Petr Šikula 
Mgr. Daniela Šmídová
Mgr. Jan Špilar
Mgr. Jiří Šupa
PhDr. Josef Zeman, CSc

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Související programy

Klub sólo rodičů

Kurz „Na rozcestí“

Rodičovská skupina pro 
sólo rodiče

Terénní sociální služby
v neúplné rodině

Dětský klub Klubíčko

Víkendová setkání pro 
sólo rodiče s dětmi

Duchovní obnova pro 
rozvedené

Setkání pro rozvedené 
„Rozvod a život v církvi“

Sobotní výlety

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny 

s dětmi

Programy pro neúplné rodiny
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Co říkají data?

Účast na programech 2011 celkem

Individuální a skupinová práce v sociální službě 441

Související služby 89

Terénní sociální služba
14 rodin

614 intervencí

Program
Frekvence v roce 

2011
Počet rodičů Počet dětí

Celkem

intervencí

Terénní sociální služba v rodině 14 rodin 14 19 614
Rodičovská skupina pro rodiče 
vychovávající děti v neúplných 
rodinách

1 7 – 31

Klub sólo rodičů 19 25 – 120

Klubíčko 34 – 20 148

Kurz „Na rozcestí“ 1 11 3 34
Rodičovská skupinka pro rodiče 
dětí s hyperaktivitou

8 0

TREaK 27 4 22 121

Cvičení - Tobogán 22 0 11 55

Rodičovská skupina PAS 10 8 0 50
Individuální konzultace 105 54 – 105

Související programy:

Sobotní výlety 5 11 8 19

Víkendová setkání 1 13 19 32

Duchovní obnova 1 8 0 8

Rozvod a život v církvi –
setkání s přednáškami

1 30 0 30

Psychologické poradenství

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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Odborné kurzy a semináře

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

V roce 2011 se nám podařilo…

 zrealizovat celkem 19 odborných cvičitelských kurzů, z toho 6 realizovaných externě mimo Brno
 nabídnout celkem 6 různých typů odborných kurzů/seminářů, s celkovou účastí 355 osob

Co říkají data?

Typ Odborné lektorské kurzy a semináře
zaměřené na výcvik cvičitelek 

Počet kurzů Počet účastníků

Metodika cvičení rodičů s dětmi 4 771 

Metodika cvičení rodičů s dětmi externě 1 18

Metodika pohybových her s kojenci a batolaty 5 1072 

Metodika pohybových her s K+B externě 3 60

Inspirace pro hravou tělesnou výchovu I. 1 243

Inspirace pro hravou tělesnou výchovu I. externě 1 13

Inspirace pro hravou tělesnou výchovu II. 1 244

Inspirace pro hravou tělesnou výchovu II. externě 1 13

5 Inspirace pro hravou tělesnou výchovu III. 1 10

6 Burza nápadů pro cvičitelky 1 9

Celkem 19 355

Lektoři vzdělávacích kurzů a seminářů:
Mgr. Irena Chaloupková
Mgr. Julie Jelínková
Michaela Nešporová

JUDr. Lenka Sazečková
Mgr. Kateřina Sedláková
Mgr. Dana Skřičková
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ANIMA PLUS CZ

Vzdělávání žen pro obor ICT. Projekt byl ukončen k 31. 7. 2011

Koordinátorka: Projektový manažer:
Ing. Marcela Cvachová Mgr. Ing. Vít Janků
e-mail: marcela.cvachova@crsp.cz e-mail: vit.jank@crsp.cz

V roce 2011 se nám podařilo:

 realizovat 4. běh vzdělávacího programu pro ženy,
 uskutečnit čtyři setkání absolventek tohoto programu,
 vydat tiskem učební materiály ke kurzu „English for Job“ a informační brožuru „IT pro ženy – ženy 

do IT“,

 provozovat internetové stránky projektu www.animaplus.cz, které slouží jednak jako zdroj 
informací o projektu a jednak jako stránky z oblasti slaďování rodinného a pracovního života 
a řízení kariéry (jsou používány nejen účastnicemi projektu, ale i širší veřejností, viz statistika 
návštěvnosti webu),

 pokračovat ve spolupráci s firmou IBM GS Delivery Center CR s.r.o. (partner projektu) v oblasti 
slaďování rodinného a pracovního života,

 poskytovat službu kariérního poradenství pro účastnice kurzu i pro veřejnost formou osobních 
nebo e-mailových konzultací.

Co říkají data?

Vzdělávání žen
pro obor ICT

Počet seminářů / hodin 
výuky za rok

Nastoupilo žen
Počet vydaných 

osvědčení

Kurz Obsluha PC 20/ 80 hod. 18 16

Kurz rozvoje soft-skills 8 / 32 hod. 20 17

Semináře English for Job 3 / 12 hod. průměrná účast: 6 žen

Návštěvnost
www.animaplus.cz

Počet návštěv Návštěvníci IP adresy Zobrazené stránky

Leden 423 384 368 1 589

Únor 307 293 291 991

Březen 348 291 248 1 699

Duben 445 357 286 3 856

Květen 465 362 306 3 417

Červen 204 195 186 1 053

Červenec 172 161 160 749

Celkem 2 364 2 043 1 845 13 354

Webové stránky jsou v provozu i po ukončení projektu, statistiku návštěvnosti dále sledujeme –
pohybuje se kolem 150 návštěv za měsíc.
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Kariérní poradenství

Osobní konzultace 5 klientů

Konzultace CV 5 klientů

Publikační činnost:

 „English for Job“ – učební materiály ke kurzu. 
 „IT pro ženy – ženy do IT“ – informační brožura.
 Webové stránky projektu – www.animaplus.cz.
 Informace o projektu byly publikovány na webových stránkách www.crsp.cz, www.familypoint.cz 

a v Katalogu programů CRSP.

Lektoři:
Mgr. Dana Bémová
Ing. Marcela Cvachová
Mgr. Daniela Dlabolová
Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková
Mgr. Lenka Zemanová

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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Cvičení a podpora zdraví

Cvičení po porodu, kondiční cvičení
Cvičení rodičů s dětmi
Cvičení a podpora zdraví

Koordinátorka:
Mgr. Irena Chaloupková
e-mail: irena.chaloupkova@crsp.cz

V roce 2011 se nám podařilo...

 rozšířit nabídku kurzů o kurz „Tanec v sedě“ a „Cvičeníčko pro malé výtvarníky“
 rozšířit počet kurzů Zdravotní cvičení
 reagovat na změnu trendu směrem ke kratším a intenzivním kurzům, například kurzem Masáže 

kojenců v pěti lekcích, což zpřístupnilo tuto aktivitu více klientům
 z jednotlivých seminářů Jak zabavit dítě aneb Mateřská je na hraní a Výtvarná dílnička pro malého 

človíčka vytvořit nový cyklus Hravé soboty, tj. hravá a tvořivá dopoledne pro děti od 1,5 do 4 let 
a pro jejich zvídavé rodiče i prarodiče, zkrátka pro celou rodinu. Prováděné činnosti jsou 
provázené komentářem lektora, pro doprovod dítěte jsou připraveny informační materiály

 rozšířit cyklus Hravé soboty o téma „Písnička pro malého človíčka“
 úspěšně zařadit víkendový relaxačně zážitkový pobyt pro rodiče s dětmi v podzimním termínu na 

téma „Babí léto“
 cílená podpora nových trendů v rámci rodiny v oblasti cvičení a podpory zdraví, a sice zapojení 

prarodičů do cvičení s dětmi nebo účast celých rodin na programech jako jsou Hravé soboty se 
výrazně projevila ve složení skupin účastníků právě ve prospěch vyšší účasti prarodičů a otců 
v našich programech

 doplnění cvičebních pomůcek (padák, balanční pomůcky)

Co říkají data?

KURZY
Počet 

účastníků
z toho
rodičů

dětí Poznámka

Cvičení po porodu 40 20 20 1 × týdně, 2 kurzy

Masáže kojenců (2–6 měsíců) 102 51 51 5 × ročně

Pohybové hry s kojenci (6–8 měsíců) 72 36 36 1 × týdně, 3 kurzy

Cvičeníčko s batolaty (1–2 roky) 254 126 128 1 × týdně, 10 kurzů

Cvičení rodičů s dětmi (2–5roků) 202 100 102 1 × týdně, 9 kurzů

Cvičeníčko pro malé výtvarníky 20 10 10 1 × týdně, 1 kurz

Bodyform aneb kondiční cvičení 3 1 × týdně, 2 kurzy

Zdravotní cvičení 85 1 × týdně, 6 kurzů

Tanec v sedě 7 10 × 1 hodina, 1 kurz

SEMINÁŘE

Hravé soboty 80 39 41 1 × 3 hodiny, 5 seminářů

Rychlokurz břišních tanců 9 3 × 1,5 hodiny, 1 seminář

Tanec v sedě 7 1 seminář

Rodiče jsou na hraní 9 1 seminář



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 17

PRÁZDNINOVÁ CVIČENÍ
Počet 

účastníků
z toho
rodičů

dětí Poznámka

Prázdninové cvičení rodičů s dětmi 62 30 32 6 × 3 hodiny

Prázdninové zdravotní cvičení 8 1 hodina

Prázdninové kondiční cvičení 12 2 × 1 hodina

Prázdninové orientální tance 15 4 × 1 hodina

POBYTY

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi 38 16 22 2 ×

Celkem 1025 428 442

Lektoři a spolupracovníci:
Jana Haičmanová
Mgr. Irena Chaloupková
Lenka Juřenčáková
Silva Konečná

Iva Kučerová
Michaela Nešporová
JUDr. Lenka Sazečková
Mgr. Dana Skřičková

Hana Šťastníková
Mgr. Kateřina Vaňková

Kurzy orientálních tanců 

Koordinátorka:
Mgr. Irena Chaloupková

e-mail: irena.chaloupkova@crsp.cz 

Co říkají data?

Kurzy orientálních tanců Počet pololetních kurzů Počet účastníků

Začátečníci 3 32

Pokročilí začátečníci 1 8

Středně pokročilí 2 10

Pokročilí 2 21

Orientální taneční večírek 2 81

Celkem 10 152

Lektoři a spolupracovníci:
Petra Čížková, DiS.
Tereza Kaufová, DiS.
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Čas pro seniory – sociálně aktivizační služby

Koordinátorka:
Mgr. Vendula Faktorová
e-mail: vendula.faktorova@crsp.cz

V roce 2011 se nám podařilo...

 Činnosti poskytované v rámci sociálně aktivizačních služeb se v průběhu roku 2011 ideově 
nezměnily, naopak došlo k posílení a prohloubení činnosti Senior Klubu, který se těšil samotnými 
uživateli veliké oblibě. Jednotlivé činnosti Senior Klubu se tak staly přirozeným pojítkem mezi 
seniory, pro které je navazování sociálních kontaktů a osobních vztahů velmi důležité a ne vždy 
snadné. 

 Během měsíce července 2011 proběhl již druhý ročník „Prázdninových týdnů pro seniory“, který 
se dobře osvědčil v loňském roce. Tyto týdny byly určeny pro širokou seniorskou veřejnost, 
jakožto možná „ochutnávka“ toho, co CRSP pro seniory nabízí. Byla to také nabídka aktivně 
a efektivně využít volný čas pro ty seniory, kteří neměli jinou možnost či plány (dovolená, 
zahrádka aj.) a forma depistáže.

 Na podzim 2011 se sociální služby zapojily do národního Týdne sociálních služeb, který byl 
pořádán Asociací vzdělavatelů sociálních služeb ČR.

 Rok 2011 byl zahájen v nově zrekonstruovaném sále, kam byla přivedena voda, čímž se zajistilo 
příjemné prostředí pro trávení volného času uživatelů. 

Přehled činnosti Senior Klubu

1. pololetí 2. pololetí

Senior klub Senior klub

 info okénko  info okénko

 trénink paměti  trénink paměti

 tanec v sedě – SITTEDANS  tanec v sedě – SITTEDANS

 zdravotní skupinové cvičení  zdravotní skupinové cvičení

Poradna pro seniory Poradna pro seniory

S
A
S
S

Prázdninové týdny pro seniory

Co říkají data?

Celkový počet uživatelů SASS Celkové náklady SASS

1. pololetí
72 (z toho 5 mužů)
26 podpořených osob 
(z toho 4 muži a 2 anonymní kontakty)

 provozní 190 355 Kč

2. pololetí
36 (z toho 1 muž)
124 podpořených osob 
(z toho 1 anonymní kontakt)

 mzdové 354 645 Kč

Pracovníci v Senior Klubu:
Mgr. Vendula Faktorová
Michaela Nešporová

Pracovníci Poradny pro seniory:
Mgr. Vendula Faktorová
Dana Žižkovská

Program Tanec v sedě – SITTEDANS byl realizován za finanční podpory Nadace Umění pro zdraví.
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Čas pro seniory – volnočasové a vzdělávací programy pro 
seniory

Jazykové kurzy. Trénink paměti

Koordinátorka:
Mgr. Kateřina Vaňková
e-mail: katka.vankova@crsp.cz

V roce 2011 se nám podařilo…

 přebudovat jazyky s pohledem na lepší využití v praxi
 zrealizovat nový mezigenerační program Matka-dcera-babička

Co říkají data?

Počet pololetních kurzů Lektoři Celkem účastníků / z toho muži

Angličtina 8 4 73 / 8

Němčina 3 3 23 / 0

Trénink paměti 3 2 28 / 3

Lektoři a organizátoři:
Ing. Marcela Cvachová
Bc. Martina Jílková
Mgr. Andrea Kenisová

Mgr. Eva Klímová
Iva Langerová
Michaela Nešporová

Marie Schönnová
Mgr. Marie Smolková
Ing. Ivana Zubnová

KLAS – Klub aktivních seniorů

Koordinátoři:
Dana Žižkovská
e-mail: dana.zizkovska@crsp.cz

V roce 2011 se nám podařilo…

 úspěšně se rozvíjí činnost absolventů kurzu 2009, 2010 v Klubech aktivních seniorů (KLAS)
 uspořádat základní kurz pro animátory klubů aktivních seniorů A KLAS z farností, obcí, 

pečovatelských domů, Center pro rodinu, Zdravých měst a Senior Pointů (počet účastníků 14)
 uspořádat 3 pokračovací semináře pro absolventy A KLASů
 uspořádat setkání „Aktivní stáří“ v rámci kampaně Brněnské dny pro zdraví
 uskutečnil se v pořadí druhý Den pro seniory na Svatém Kopečku u Olomouce, kdy si animátoři 

seniorů z celé ČR mohli vyzkoušet jak se pracuje se seniory v HK, OL, OS, B, za účasti 125 
seniorů a diecézních koordinátorů, se mší svatou olomouckého otce biskupa Josefa Hrdličky

 spolupráce se vznikajícími Senior Pointy, kde se stal program KLAS součástí Senior Pointů jako 
stálá nabídka pro seniory

Co říkají data?

počet uživatelů / účastníků z toho muži

KLAS 66 4

A KLAS 14 1

semináře 46 3

Celkem 126 8
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Publikační a mediální činnost: 

 Český rozhlas Brno: „Programy pro seniory“
 Proglas: „Programy pro seniory“
 článek „Seniorské aktivity v CRSP“v rámci projektu Brno – Zdravé město
 přednáška pro veřejnost „Trénování paměti u seniorů“ v rámci Národního týdne trénování paměti 
 prezentace CRSP Brno na Dnu pro seniory
 časopis Senior Novinky
 časopis Strom

Projekt KLAS se uskutečňuje za podpory Asociace center pro rodinu a Rady seniorů Jihomoravského 
kraje.

Školička internetu pro seniory

Zahrnuje základní i pokročilé PC kurzy, kurzy tématické, zaměřené na kancelářské aplikace, média, 
správu počítače a další pokročilé počítačové vědomosti, a v neposlední řadě i kurzy práce s digitálním 
fotoaparátem včetně zpracování digitálních fotografií na počítači.

V roce 2011 se nám podařilo...
Udržet nabídku kurzů

Co říkají data?

Počet kurzů Počet účastníků

Základní kurz 18 150
Pokračovací kurz 1 9

Tématické kurzy 10 47

Kurz DigiFoto 4 35

Celkem 33 241

Lektoři a spolupracovníci:
Pavla Hudcová
Věra Muthová
Jan Odvářka

Ing. Oldřích Ott

Internetová klubovna pro seniory

Internetová klubovna založená v roce 2005 umožňuje seniorům navštěvovat internet ve vyhrazených 
hodinách. Slouží především těm seniorům, kteří nemají svůj vlastní počítač a nebo internet k dispozici. 
V PC klubovně jim je k dispozici vždy odborný asistent, který jim může poradit a pomoci při práci 
s počítačem.

Koordinátor:
Jan Odvářka
e-mail: jan.odvarka@crsp.cz

Co říkají data?

I. pololetí 2009 II. pololetí 2009
Počet zaregistrovaných seniorů

54 739 návštěvníků

Asistenti a spolupracovníci:
Jan Odvářka Ondřej Pek
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Společenské akce a setkání

Letní příměstské tábory

Koordinátorka:
Monika Janečková
e-mail: monika.janeckova@crsp.cz

V roce 2011 se nám podařilo…

 zorganizovat v průběhu letních prázdnin celkem tři týdenní příměstské tábory 
 připravit pro děti ve věku 8–15 let zajímavý a různorodý program
 během jarních i letních prázdnin proběhl příměstské počítačové tábory kterých se účastnilo 

celkově 22 dětí

Co říkají data?

Název tábora Termín Počet účastníků

Tvořivé dílničky pro děvčata 1.–5. 8. 2011 10

Tvořivé dílničky pro děvčata i 
chlapce

22.–26. 8. 2011 19

Dětský počítačový tábor 8.–12. 8. 2011 9

Celkem

Lektoři a organizátoři:
Monika Janečková
Jan Odvářka

Den otevřených dveří

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

Den otevřených dveří Centra pro rodinu a sociální péči se uskutečnil v pátek 13. 5. 2011. Návštěvníci 
měli možnost prohlédnout si prostory CRSP a nahlédnout do některých programů.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program:
 Prohlídka prostor Centra pro rodinu a sociální péči, seznámení s činností organizace
 Zahájení výstavy obrazů Jitky Stojanové „Zázrak zrození”
 Prezentace programů Centra pro rodinu a sociální péči
 Promítání filmu „Cesta k pozitivnímu rodičovství“ s následnou diskusí
 Informace o nabídce CRSP pro seniory, ukázky Sitte dans – tanec v sedě a Tréninku paměti pro 

seniory
 Ukázky z praktických seminářů pro děti i rodiče „Jak zabavit dítě“ a „Výtvarná dílnička pro malého 

človíčka“
 Počítačová klubovna a herna pro veřejnost, děti a mládež
 Soutěže pro děti, skákací hrad

Počet návštěvníků: 100
Počet pomáhajících dobrovolníků: 15
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Týden pro rodinu

Každoročně se Centrum pro rodinu a sociální péči zapojuje svými aktivitami do Týdne pro rodinu, 
který tradičně vyhlašuje Asociace center pro rodinu. 
V roce se 2011 Týden pro rodinu probíhal 9.–15. 5. a CRSP v jeho rámci připravilo následující 
program:
 Škola partnerství, víkendový kurz pro páry
 Základní PC kurz pro seniory
 Akce Family Pointu – Vařím s láskou: prezentace knihy Zuzany Kobíkové a kuchařských kurzů, 

ve kterých se vaří bez lepku, mléka, vajec, sóji a dalších alergenů
 Den otevřených dveří

Duchovní programy

Diecézní pouť rodin

Koordinátorky:
Bc. Lenka Havrlantová Monika Janečková
e-mail: lenka.havrlantova@crsp.cz e-mail: monika.janeckova@crsp.cz

V roce 2011 se nám podařilo...

 uspořádat již 8. ročník Diecézní pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou, která se stala tradičním 
širokým setkáním rodin všech věkových kategorií od dětí před dospívající a rodiče až po 
prarodiče. Motto tohoto ročníku pouti bylo: „Křest – velký Boží dar“. 

 připravit pro návštěvníky bohatý program, který navazuje na úvodní mši sv.: vystoupení hudební 
skupiny Zhasni, loutkové představení divadla Bedruňka, vystoupení souboru mažoretek, tvořivé 
dílny pro děti i rodiče, Biblická zahrada – aktivity pro děti, přednáška P. ThLic. MUDr. Bogdana 
Sikory, OFMConv, ohlédnutí za Světovými dny mládeže v Madridu, workshop efektivního 
rodičovství, program pro seniory – Storytelling, prohlídky muzeí a baziliky

Co říkají data?

Datum konání Počet účastníků
Dobrovolní 

spolupracovníci

Diecézní pouť rodin 27. 8. 2011 1 500 80

Duchovní obnovy manželů, Předávání hodnot v rodině

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

V roce 2011 se nám podařilo…
 pokračovat úspěšně v tradici duchovních obnov pro manželské páry
 uvést do praxe myšlenku cyklu (trilogie) duchovních obnov na postupná témata (Život 

s náctiletým, Manželství po x letech, Prázdné hnízdo) za vedení stejného přednášejícího
 přepracovat cyklus Předávání víry pro zvýšení rodičovských kompetencí s cílem oslovit konkrétní 

skupinu rodičů a prarodičů
 zrealizovat nové kurzy výjezdního charakteru Předávání hodnot v rodině rodičům 

prvokomunikantů (farnost Adamov, farnost Žabovřesky, farnost Židenice)
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Co říkají data?

Duchovní obnovy manželů
Počet manželských 

párů
Organizátoři Lektoři

Celkem 
účastníků

Postní duchovní obnova 14 1 1 30

Adventní duchovní obnova 16 1 1 34

Celkem 30 1 1 64

Lektoři a organizátoři:
Mgr. Jan Pacner
Dana Žižkovská

Předávání hodnot v rodině 
rodičům prvokomunikantů

Počet 
setkání

Organizátoři Lektoři
Celkem účastníků / 

z toho muži

březen – duben Adamov 4 1 1 5 / 0

březen – duben Žabovřesky 4 1 1 15/5

březen – duben Židenice 4 1 1 25/16

Celkem 12 1 1 45/21

Lektoři a organizátoři:
Dana Žižkovská
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Family Point – místo pro rodinu

Family Point v Brně na Josefské ulici zahájil provoz 15. května 2009. 
Tuto službu veřejnosti zřídil Magistrát města Brna, provozovatelem je Centrum pro rodinu a sociální 
péči. 

Family Point je místo přátelské rodině, které je bezbariérové a poskytuje:

informace a poradenství v oblastech života 
rodin

„info zóna“ 
pracoviště zaškoleného kontaktního pracovníka, 
PC stanice s internetem pro veřejnost

prostor pro setkávání „meeting zóna“

možnost přebalení a nakrmení dětí „care zóna“

dětský koutek „children zóna“

Provozní doba:
pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.
pátek 9.00–15.30 hod.

V roce 2011 se nám podařilo...

 Projektu Family Point dostalo významného uznání. Byl nominován na cenu SozialMarie, kterou 
uděluje soukromá rakouská nadace Unruhe. Již od roku 2005 Unruhe podporuje projekty na 
sociální integraci. Tentokrát se do soutěže přihlásilo 266 projektů z Rakouska, Německa, Česka, 
Slovenska, Maďarska, Slovinska a Polska. 1. května 2011 na slavnostním večeru ve Vídni byl 
projekt Family Point vyhlášen mezi 15 oceněnými a pracovnice CRSP převzaly cenu 
SozialMarie2011. Porota ocenila rychlé rozšíření služby a sbližování rodičů z různých sociálních 
vrstev. 

 Family Point se zapojil do projektu Dětského fondu OSN-UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš 
dítě.

 Pracovnice Family Pointu se zúčastnily diskuzního stolu Husa klubu Brno na mateřské v Divadle 
Husa na provázku a čtyřdílného workshopu Harmonizace při opatrování dětí v Dolním Rakousku 
a na Jižní Moravě, zaměřeného na předávání znalostí v oblasti péče o dítě. 

Co říkají data?

měsíc
péče 
o dítě

hra internet poradna akce
návštěvníci 

akcí
návštěvnost 
www Brno

návštěvnost 
www JMK

leden 910 380 120 27 2 4 3 950 350

únor 870 400 120 26 2 9 3 380 400

březen 1 200 540 130 26 3 20 3 150 410

duben 1 400 740 140 23 1 5 3 000 340

květen 1 200 700 185 35 2 21 2 600 300

červen 1 500 900 80 13 1 – 1 900 360

červenec 900 370 75 30 – – 2 700 460

srpen 900 370 75 30 – – 2 700 460

září 900 370 75 30 3 21 2 700 460

říjen 1 100 900 65 40 2 14 3 000 600

listopad 1 050 900 65 40 2 13 3 000 600

prosinec 1 050 900 65 40 1 1 2 600 510

celkem 12 980 7 470 1 195 360 19 108 34 680 5 250
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Přehled Family Pointů ve městě Brně v roce 2011

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1, Brno-střed

Magistrát města Brna Husova 5, Brno-střed

Magistrát města Brna Koliště 19, Brno-střed

ÚMČ Brno-Bohunice Dlouhá 3, Brno-Bohunice

ÚMČ Brno-Komín Vavřinecká 15, Brno-Komín

ÚMČ Brno-Nový Lískovec Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec

ÚMČ Brno-Židenice Gajdošova 7, Brno-Židenice

Knihovna Jiřího Mahena Kobližná 4, Brno-střed

KJM pobočka Brno-Bystrc Vondrákova 15, Brno-Bystrc

KJM pobočka Brno-Židenice Stará Osada 15, Brno-Židenice

KJM pobočka Brno-Maloměřice Selská 16, Brno-Maloměřice

KJM pobočka Brno-Kohoutovice Libušina třída 27, Brno-Kohoutovice

CVČ Lužánky, pobočka Lidická Lidická 50, Brno-střed

CVČ Lužánky, pobočka Linka Kosmonautů 4, Brno-Starý Lískovec

CVČ Lužánky, pobočka Lata Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky

CVČ Lužánky, pobočka Louka Bzenecká 23, Brno-Vinohrady

CVČ Lužánky, pobočka Lány Lány 3, Brno-Bohunice

Salesiánské středisko mládeže Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky

Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno-střed

Fakultní nemocnice Brno, pav.X Jihlavská 20, Brno-Bohunice

Fakultní nemocnice Brno, pav.L Jihlavská 20, Brno-Bohunice

Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice, pav.G Černopolní 9, Brno-Černá Pole

Mateřské centrum Sedmikráska Oblá 51, Brno-Nový Lískovec

Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno Žerotínovo nám. 4/6, Brno-střed

Salesiánské středisko mládeže, Brno-Líšeň Kotlanova 13, Brno-Líšeň

Občanské sdružení Sanus Štefánikova 63a, Brno

Výtvarná dílna Loučka Husova 8, Brno
pozn. v roce 2011 byl v provozu několik měsíců Family Point v Mateřském centru Brno, které v červnu 2011 ukončilo činnost
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Přehled Family Pointů v Jihomoravském kraji v roce 2011

Městský úřad Blansko Náměstí Republiky 1, Blansko

Městský úřad Hustopeče Dukelské nám. 22, Hustopeče

Městský úřad Slavkov u Brna Palackého nám. 260, Slavkov u Brna

Městský úřad Břeclav Náměstí T.G.Masaryka 42/3, Břeclav

Městský úřad Kyjov Masarykovo nám. 18, Kyjov

Městský úřad Vyškov Nádražní 7, Vyškov

Městský úřad Bučovice Jiráskova 502, Bučovice

Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, Pohořelice

Městská knihovna Židlochovice Brněnská 705, Židlochovice

Městský úřad Hodonín Národní třída 25, Hodonín

Obecní dům Deblín Deblín 320

Rehablitační centrum Hrušovany nad Jevišovkou Nádražní 438, Hrušovany nad Jevišovkou

RC Měsíční Houpačka, Ivančice Palackého nám. 27, Ivančice

Knihovna Lysice Halasova 224, Lysice

Informační a vzdělávací centrum Rájec-Jestřebí Komenského 620, Rájec-Jestřebí

Městský úřad Šlapanice Opuštěná 9/2, Brno

Městský úřad Kuřim Jungmannova 968, Kuřim

Vývoj počtu Family Pointů v Brně a Jihomoravském kraji

Květen 2009 Prosinec 2010 Prosinec 2011

Počet Family Pointů v Brně 1 22 27

Počet Family Pointů v JMK 0 10 17
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CRSP Vysočina

V roce 2011 se nám podařilo…

 otevřít nové prostory pro CRSP Vysočina
 díky novým prostorám rozšířit nabídku programů o nejžádanější vzdělávací a volnočasové aktivity, 

které jsou zaměřené na lepší spolupráci a komunikaci rodičů a dětí
 překonat finanční nestabilitu bez omezení nabídky služeb

Pravidelné programy v roce 2011

Klubové dopolední programy:
 Batolátka – program pro miminka s rodiči, říkanky, povídání, zpívání, mazlení, cvičení, 

minipohádka.
 Kluby dětí – jsou určeny pro rodiče s dětmi. Program klubů je zaměřen na rozvojové hry a aktivity 

vhodné pro správný vývoj schopností dětí. 
 Cvičení pro rodiče s dětmi – cvičení se spoustou pomůcek (míči, padákem, obručemi, tyčemi, 

šátky, ale i vařečkami, plechovkami atd.) je doprovázeno rozličnými říkadly a písničkami. 
Celá lekce je zakončena krátkou pohádkou nebo tanečky.

Volnočasové odpolední programy:
 Tvořeníčko – příležitost vyzkoušení různých výtvarných technik a materiálů
 Muzicírování – program plný zpívání, her, tanečků 
 Keramika – otevřená dílna pro rodiče a děti
 Katecheze pro nejmenší – poznávání Božího stvořitelského díla a Boží lásky k lidem
 Bubnování – různé techniky bubnování, rytmy, improvizaci, procvičení zapojení mozku, prstů, 

dlaní
 Hlídání dětí – služba rodičům, kteří se účastní vzdělávacích programů v CRSP Vysočina 
 Výtvarné kurzy – možnost vyzkoušet techniky pro výrobu nejrůznějších předmětů a dárků

Provozovna v Třešti:
Klub maminek
Otevřená herna
Zpěváčci
Muzicírování

Tvoření
Katecheze pro nejmenší
Setkávání matek

Vzdělávací programy:
 Jazykové kurzy – kurzy angličtiny s možností hlídání dětí účastníků
 Kurz efektivního rodičovství – výchovný přístup založený na principu spolupráce 

a zodpovědnosti

Odborné přednášky:
 Jak neupadnout do dluhové pasti – ve spolupráci s Občanskou poradnou Jihlava 

Životní styl: 
 Kurz snižování nadváhy – 12 lekcí podle metody STOB

Duchovní programy:
 Katecheze pro dospělé – lekce křesťanské věrouky
 Setkání matek – vzájemné sdílení rodičů, prosby a díky za děti
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby CRSP Vysočina začaly plně fungovat v červenci 2010. Posláním je 
rozvíjení osobnostních a rodičovských kompetencí rodičů tak, aby byly umožněny co nejlepší 
podmínky pro vývoj dítěte a život rodiny. Snahou je pomoci rodičům pojmenovat a uchopit jejich 
problémy, společně hledat řešení a naučit je zvládnout jejich životní situaci vlastními silami. Služba 
usiluje o podporu rodin a předcházení sociálního vyloučení pomocí individuální i skupinové práce.

Programy sociálně aktivizačních služeb:

 Neposeda pro rodiče neklidných dětí
 Sami doma pro rodiče pečující o dítě bez partnera a osamělým těhotným ženám 
 Sociální asistence rodinám v tíživé situaci

Nabídka programů Neposeda:

 Rodičovská skupina – uzavřená skupina rodičů, kteří si mohou na pravidelných setkáních 
vyměňovat své zkušenosti. Skupina probíhá formou diskuse mezi rodiči a odborníky. 

 Dětská skupina – na uzavřenou skupinu dochází děti společně s rodiči. Cílem je upevnění 
vzájemného vztahu formou her a podpora společného trávení volného času. Program nabízí 
rodičům návody, které mohou využít při výchově a pro zlepšení vztahu s dětmi. 

 Terénní služba – poskytuje se v místě bydliště rodiny. Zaměřuje se na pomoc rodičům při rozvoji 
sociálních schopností dítěte, poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti. Terénní pracovník 
dochází do rodiny pravidelně jednou týdně.

 Individuální schůzky – schůzky zaměřené především na poradenství, pojmenování a hledání 
řešení problémů.

Nabídka programů Sami doma:

 Besedy s diskusí – na téma výchova dítěte jedním rodičem. Besedy jsou určené všem, kteří 
hledají informace a odpovědi na své otázky.

 Klub rodičů – uzavřená skupina rodičů, kteří jsou na výchovu dětí sami nebo se tak cítí a chtějí 
se setkat s rodiči ve stejné situaci. Klub je zaměřen na posílení sebedůvěry, zvládnutí zátěžových 
situací a podporu rodičovských kompetencí při výchově jedním rodičem.

 Klub dětí – uzavřená skupina rodičů a dětí je zaměřená na rozvoj sociálních dovedností, zapojení 
dítěte do kolektivu, posílení vztahu mezi rodičem a dítětem, spolupráci dětí a rodičů.

 Terénní služba – poskytuje se v místě bydliště rodiny. Zaměřuje se na pomoc rodičům při rozvoji 
sociálních schopností dítěte, které rodič s dětmi potřebuje rozvíjet, poradenství, výchovné 
a vzdělávací činnosti, zlepšení komunikace mezi rodičem a dětmi, pomoc při péči o dítě.

 Individuální schůzky – schůzky zaměřené především na poradenství, pojmenování a hledání 
řešení problémů.

Program Sociální asistence

Služba je určena pro rodiny s dětmi, které potřebují podporu. Služba je určena rodičům s dětmi od 
narození do 15 let. 

 program poskytuje rodinám v tíživé situaci podporu v péči o dítě, rozvoj dovedností dítěte, 
zlepšení komunikace v rodině. 

 pomoc při jednání na úřadech, ve škole, u lékaře apod.
 možnost využít individuální schůzky nebo terénní služby v místě bydliště rodiny
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Jednorázové akce v roce 2011

 Příměstský tábor – pro školní děti na téma Indiáni uskutečněný v provozovně Třešť
 Diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou– výtvarné dílničky pro rodiče s dětmi
 Muzikobraní ve dvoře – výtvarná dílnička, divadelní představení
 Výtvarné dílny v Třešti - ve spolupráci s římskokatolickou farností v Třešti 
 Svatý Martin – pro MŠ a ZŠ z Třeště v kostele sv. Martina
 Koncert rodin v Třešti – ve spolupráci s ZUŠ Třešť

Co říkají data?

Programy sekce Rodina Frekvence Počet setkání
Celkem účastníků

(součet za všechna 
setkání)

Kluby dětí 4  týdně 2 hod 153 3 578

Batolátka 2  týdně 2 hod 32 182

Cvičení rodičů s dětmi 1  týdně 1 hod 37 709

Otevřená herna 2  týdně 2 hod 45 449

Tvořeníčko 2–3  týdně 1,5 hod 52 584

Keramika 1  týdně 2 hod 8 88

Muzicírování 2  týdně 1 hod 56 473

Zpěváčci 1 týdně 2 hod 38 325

Katecheze pro nejmenší 1  týdně 1 hod 38 733

Bubnování nepravidelně 4 38

Anglický jazyk 1  týdně 1 hod 21 107

Hlídání dětí při vzdělávání rodičů 21 113

Katecheze pro dospělé 2  měsíčně 1 hod 26 415

Setkání matek 2–3  měsíčně 24 180

Výtvarné kurzy nepravidelně 6 52

Kurz snižování nadváhy STOB 12 lekcí  2,5 hod 1 kurz 10

Kurz Efektivní rodičovství 10 lekcí  2,5 hod 1 kurz 8

Celkem účastníků 8 044

Počet odpracovaných hodin dobrovolníky 272

Přehled jednorázových akcí Termín Počet účastníků

Velikonoční dílny v Třešti 21. 4. 2011 52

Příměstský tábor 18.–22. 7. 2011 17

Diecézní pouť rodin 27. 8. 2011 200 (děti + rodiče)

Za sv. Martinem 11.11. 2011 218

Koncert rodin v Třešti 23. 11. 2011 100

Vánoční dílny v Třešti 10. 12. 2011 30

Celkem návštěvníků 717



30 Centrum pro rodinu a sociální péči

Pracovníci CRSP Vysočina:

Ing. Slávka Dokulilová – ředitelka CRSP Vysočina
Jaroslava Fialová – sekce Rodiny 
Patrícia Kondrlová – sekce Rodiny
Pavla Kazdová – sekce Rodiny
Eva Šalandová – sekce Rodiny
Markéta Kartáková – sekce Rodiny
Bc. Zuzana Nováková – sekce Rodiny 
Renata Jakoubková – sekce Rodiny
Naděžda Dáňová – sekce Rodiny
Bc. Lenka Neckářová – sociální pracovnice
Mgr. Lucie Vitešníková – sociální pracovnice
Mgr. Petra Antonů – sociální pracovnice
Lenka Ďásková, DiS. – sociální pracovnice
Mgr. Šárka Pospíchalová – na rodičovské dovolené

Lektoři a dobrovolní spolupracovníci

Miroslava Huková – cvičení pro rodiče s dětmi
Pavla Kvasničková – výtvarné kurzy
Mgr. Marie Palánová – klubové činnosti 
P. Jeroným Hofmann ThLic. O.Praem. – katecheze pro dospělé
MgA. Matěj Kolář – dílna bubnování
Mgr. Pavla Křenová – kurz STOB
Mgr. Bc. Jan Kodet – moderování jednorázových akcí
Monika Nikodýmová – výtvarné kurzy
Martina Březnová – kurz AJ
Vlasta Plichová – kurz AJ
Mgr. Taťána Brhlíková – muzikoterapie
Mgr. Lucie Poláková – arteterapie
MUDr. Jiřina Zachová – rodičovské skupiny
PhDr. Věra Trávníková – dětské a rodičovské skupiny
Mgr. Terezie Štokrová – rodičovské skupiny
PhDr. Olga Hinková – rodičovské skupiny
Pavel Vitešník – správa webových stránek
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Nadační fond Krok za krokem

Projekt je určen pro podporu dětí a rodin v těžké situaci, kdy stát a jiné instituce nemají klíč k řešení 
nebo se pomoc neúměrně prodlužuje vzhledem k naléhavosti situace. Realizovaná pomoc je vždy 
výsledkem spolupráce fondu, odpovědných institucí a dárců. Tak je zabezpečen dlouhodobý efekt 
pomoci.

Cíle projektu:

 podpora talentovaných dětí 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
e-mail: Pavla.Pilerova@seznam.cz

Co říkají data?

Krok za krokem Počet adresných pomocí Podpora v Kč

Celkem 56 355 035 Kč
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Hospodaření CRSP v roce 2011

Za veškeré ekonomické služby a pečlivé vedení účetnictví děkujeme firmě Ing. Marie Kozlové. Naší 
spolupráce si velmi ceníme.

Výnosy (v tis. Kč)

Příjmy od klientů 2 099

Dotace 4 531

z toho MPSV 1 701

MPSV Anima PLUS CZ (ESF) 1 034

JMK 375

Kraj Vysočina 390

Statutární město Brno 794

Město Jihlava 176

Město Žďár nad Sázavou 10

Město Tišnov 15

Město Třešť 15

MČ Brno-Žebětín 15

Individuální projekt 3 105

Příspěvky od nadací (F-nadace, Nadace Umění pro zdraví, Siemens) 144

Dary 485

Úroky, ost. fin. výnosy (nájemné, prodej materiálu) 474

Výnosy celkem 10 838

Náklady (v tis. Kč)

Materiál celkem 824

z toho Kancelářský materiál, knihy tiskoviny 71

Vybavení (DDHM a DDNM) 243

Pohonné hmoty 32

Klubový a sportovní materiál 256

Potraviny 43

Spotřební mat. IP 179

Služby celkem 3 744

z toho Nájem 982

Energie a služby 590

Opravy a údržba 44

Cestovné 64

Telefony, internet, poštovné 101

Služby tiskárny, kopírování 222

Vedení účetnictví 517

Školení a kurzy pro zaměstnance 33

Přednášky, realizace kurzů 66

Ostatní služby, reprezentace 584

Služby IP 541

Mzdové náklady 6 969

z toho Mzdy zaměstnanců a DPČ 4 291

Sociální a zdravotní pojištění 1 480

Dohody o provedení práce 1 198

Ostatní náklady 332

z toho Náklady partnera projektu 231

Daně a poplatky 26

Finanční náklady 47

Ostatní provozní náklady, členské příspěvky 28

Náklady celkem 11 871

Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč) -1 032

Předmětem Výkazu zisku a ztrát nebyly přijaté a vyplacené dary v těchto úhrnech (v Kč):

Dary přijaté 551 304

Dary vyplacené 355 035
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Nešlo by to bez lidí

Zaměstnanci CRSP Brno v roce 2011

Vedení organizace

Ing. Mgr. Vít Janků  ředitel organizace
Marcela Ondrůjová  zástupkyně ředitele
Petra Škrdlíková  vedoucí sekce sociálních služeb
Ing. Mgr. Eliška Vondráčková  vedoucí sekce služeb rodinám
Mgr. Jana Vaňková  vedoucí sekce podpory (0104/2011)
Hana Lokosová  vedoucí sekce podpory (od 05/2011)

Programoví pracovníci 

Sekce služeb rodinám – koordinátoři
Ing. Marcela Cvachová – programy pro ženy před nástupem do zaměstnání (01–07/2011)
Dana Chaloupková – programy pro nastávající rodiče, metodiky cvičení pro rodiče s dětmi
Ing. Irena Chaloupková – programy zdravého životního stylu pro celé rodiny
Mgr. Kateřina Vaňková – programy po rodiče, volnočasové a vzdělávací kurzy
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková – vzdělávací programy pro posilování rodičovských kompetencí
Mgr. Gabriela Vybíralová – Institut efektivního rodičovství
Mgr. Milana Vykydalová – Škola partnerství
Dana Žižkovská – duchovní programy, program KLAS

Sekce sociálních služeb – klíčoví pracovníci
Mgr. Vendula Faktorová – sociálně aktivizačních programy pro seniory, Senior klub, poradenství
Mgr. Markéta Kukaňová – dětský klub Klubíčko, terénní služba v rodině
Bc. Ludmila Marčišová – socioterapeutické programy pro děti
Michaela Nešporová – programy pro seniory, psychomotorické cvičení Tobogán
Marcela Ondrůjová – programy pro neúplné rodiny
Mgr. Zdeňka Rohrerová – vedoucí terénních sociálních služeb pro rodiny
Petra Škrdlíková – programy pro rodiny s neklidnými a hyperaktivními dětmi

Sekce podpory
Ing. Marcela Cvachová – Family Point (08–10/2011), finanční manažerka (od 11/2011)
Ing. Kateřina Djak – projektová manažerka (od 07/2011)
Mgr. Bc. Petra Halířová – Family Point
Bc. Lenka Havrlantová – asistentka ředitele, projektová asistentka
Monika Janečková – recepce, propagace
Milana Konečná – recepce
Hana Lokosová – personální a provozní agenda
Mgr. Iva Minaříková – projektová manažerka (01–06/2011)
Jan Odvářka – IT, správce sítě, koordinátor počítačových programů
Mgr. Kateřina Szczepaniková – Family Point
Mgr. Jana Vaňková – Family Point

Individuální a týmová supervize
PhDr. Josef Zeman
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Externí spolupracovníci CRSP Brno

Bedřichová Jana
Bémová Dana
Beťáková Martina
Boudný Ivo
Brůžičková Eva
Čadková Ivana
Červinková Radka
Čížková Petra 
Dlabolová Daniela
Faktorová Vendula
Haičmanová Jana
Herzová Markéta
Horká Taťjana
Horský Josef
Hudcová Pavla
Chaloupková Vendula
Jandová Miluše
Janků David
Jelínková Julie
Jílková Martina
Juřenčáková Lenka
Juřenčáková Věra
Kaufová Tereza
Karberová Hana
Klímová Eva
Kneblová Eva
Konečná Silvie

Kopečková Lenka
Kosová Iveta
Kosová Martina
Koubek Ladislav
Krotká Blanka
Křiváková Zita
Kučerová Iva 
Kulhánková Michaela
Lacinová Lenka
Lacinová Petra
Langerová Iva
Levíčková Hana
Lokos Michal 
Masopustová Zuzana
Michalová Alžběta
Mikulášek Jiří
Mikulková Milena
Milarová Veronika
Minařík Jiří
Muthová Věra
Novák Lukáš
Ott Oldřich
Pacner Jan
Pašová Radka
Pilát Milan
Procházková Nikola
Prokš Petr

Randusová Iva
Rous Jiří
Sazeček Martin
Sazečková Lenka
Sedláková Kateřina
Sikora Bohdan
Skřičková Dana
Smékal Vladimír 
Smolková Marie
Stará Libuše
Šenkýř Jiří
Šikula Petr
Šipr Květoslav
Širůčková Michaela
Škrháková Hana
Špilar Jan
Špondrová Stanislava 
Šťastníková Hana 
Štěpánková Miroslava
Tůmová Jana
Valášková Alena
Vaněk Dominik
Vintrová Eliška
Vodička Adam
Vykydal Miroslav
Zemanová Lenka
Zuntová Hana

V roce 2011 absolvovalo praxi v Centru pro rodinu a sociální péči celkem 42 studentů 
z následujících škol

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Evangelická akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní Opletalova Brno
Evangelická akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní Kotlářská Brno
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Karlova univerzita
Obchodní akademie a vyšší škola sociálně právní Ostrava – Mariánské hory
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Střední odborná škola Morava o.p.s. v Brně
Střední odborné učiliště pro zrakově postižené
Střední škola informačních technologií a sociální péče Brno
Univerzita J.A.Komenského Praha



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 35

V roce 2011 nás podpořili

Instituce
Evropská unie z programů ESF
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Biskupství brněnské
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Statutární město Brno
Město Žďár nad Sázavou
Město Tišnov
Městská část Brno-Žebětín
Nadace Siemens
F-nadace
Nadace Umění pro zdraví
Rada seniorů Jihomoravského kraje

Organizace
Kinský Žďár a.s.
Pankrác a. s. 
S&T Plus, s.r.o.

Jednotlivci
Avart Tomáš
Blaha František, Mgr.
Blažke Jaroslav
Hlaváč Jan, Ing.
Horčička Rostislav, Ing.
Janov Marián, Ing.
Kosinka Jan Petr
Kršek Petr
Nečesal Karel, Ing.
Oplatková Marta, Ing.
Procházka Karel, Ing.
Sekanina, p.
Sekaninová Svatava, Mgr.
Slavík Michal, Ing.
Svatý Pavel, Ing.
Tumpach David, RNDr.
Vorlíčková Michaela, RNDr.
Vlček Jan
Vykoupil Jaroslav

Dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2011 byla v rámci projektu 
„Posílení rodiny – motivační programy pro rodiny“ poskytnuta na tyto programy:
 přednášky a tématické semináře pro rodiče
 letní školy rodičovství
 rodičovská setkání
 předávání hodnot v rodině
 sobotní rodičovská setkání
 Škola partnerství
 služby pro nastávající rodiče
 víkendové pobyty rodin s nabídkou vzdělávacích programů pro rodiče s dětmi

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 finančním 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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