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O nás

Základní údaje

Název organizace:
Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP)
Církevní právnická osoba registrovaná v rejstříku evidovaných právnických
osob, vedeném Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb. pod
reg.č.: 8/1-07-707/1998
IČ: 44991584 • DIČ: CZ44991584

O nás

Organizační struktura CRSP

Cílové skupiny:
Děti • Dospívající • Snoubenci a manželé • Rodiče • Ženy •
Úplné i neúplné rodiny • Rodiny s neklidnými a hyperaktivními dětmi •
Pěstounské rodiny • Senioři • Odborná veřejnost
Zaměření činnosti:
Programy a služby pro rodiny a seniory • Sociálně aktivizační služby pro

se sídlem: Biskupská 218/7, 602 00 Brno

rodiny s dětmi • Sociálně aktivizační služby pro seniory • Služby určené

Statutární zástupce: Marcela Ondrůjová, ředitelka

pěstounským rodinám • Vzdělávání • Supervize a poradenství

Zřizovatel: Biskupství brněnské

CRSP je:

Poslání:

•

vzdělávacím pracovištěm s akreditací MPSV a MŠMT

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

•

stážovým pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně, vyšších

Kontakt:
tel.: +420 542 217 464

odborných a středních škol
•

sociální a rodinní pracovníci)

mobil: +420 731 402 731
e-mail: info@crsp.cz

•

členem Asociace center pro rodinu

www.crsp.cz

•

členem koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb
města Brna

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2111465192/2700
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školicím střediskem odborné veřejnosti (učitelé, psychologové,

•

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

CRSP pořádá ve spolupráci s brněnskými církevními školami
a Biskupstvím brněnským. Akce se pomalu dostává do povědomí
veřejnosti a v roce 2015 se jí zúčastnilo více než 100 poutníků –
rodin s dětmi.

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

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

V roce 2015 se nám podařilo udržet nabídku našich programů,
aktivit a služeb, které i nadále poskytujeme ve vysoké kvalitě tak,
aby naši klienti vždy odcházeli spokojení
a rádi se k nám vraceli.
Již tradičně se podařilo ve spolupráci
s Biskupstvím brněnským a farností
ve Žďáru nad Sázavou k plné
spokojenosti návštěvníků zorganizovat
již 12. Diecézní pouť rodin. Prostory
žďárského zámku tak v poslední
srpnovou sobotu opět ožily bohatým
programem pro celé rodiny.
Zároveň už potřetí proběhla v dubnu
Rodinná pouť na Vranov, kterou
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Úvodní slovo ředitelky CRSP

Dlouhodobě se CRSP věnuje problematice rodin s neklidnými
a hyperaktivními dětmi, pro které nabízí setkávání rodičovských
skupin, programy pro děti, vzdělávání pro rodiče i odborníky
a v rámci sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi také terénní práci
přímo v rodině. Nedílnou součástí
nabídky CRSP jsou také Služby určené
pěstounským rodinám, v jejichž rámci
je pěstounům poskytována podpora,
vzdělávání a také pobytové aktivity.
Od samého začátku své činnosti se
CRSP věnuje pastoračním programům
pro snoubence formou skupinové nebo
individuální přípravy na manželství.
Za posledních pět let prošlo různými
programy 250 mladých párů.

Úvodní slovo ředitelky CRSP

V roce 2015 se také podařilo zrealizovat dva nové pastorační
programy. Prvním z nich jsou duchovní večery pro manžele s názvem
„Jsme jedno a není nám to jedno?“. Celkem se uskutečnila čtyři
setkání, přičemž každého z nich se vždy účastnilo 40–50 osob.
Duchovní večery probíhají v kostele sv. Michala v Brně a provází jimi
jáhen Mgr. Jan Špilar.
Druhým novým programem jsou pravidelná Setkání rodičů
prožívajících ztrátu dítěte, která probíhají jednou za měsíc. V roce
2015 se uskutečnila čtyři setkání, vždy pro 1–5 rodičů. Cílem těchto
setkávání je poskytnout rodičům v jejich velmi těžké situaci možnost
sdílení v bezpečném prostředí empatie a důvěry.
Na podporu rodinných vztahů CRSP v roce 2015 uspořádalo také
dva víkendové pobyty: Otec a syn na téma „Přežít“, kterého se
zúčastnilo 24 tatínků a synů, a pobyt „Díky Bohu, že jsi“ pro matky
a dcery, jehož se zúčastnilo také
24 osob.
CRSP ve své činnosti
nezapomíná ani na seniory,
kterým v rámci sociálně
aktivizačních služeb pro seniory
nabízí službu Bok po boku.
Jedná se o individuální
a skupinovou spolupráci
na podporu aktivního života
seniorů, která může probíhat
ambulantní i terénní formou.

Velkou a výraznou proměnou prošly také v závěru roku 2015 webové
stránky www.crsp.cz, které dostaly novou strukturu i vzhled. Celá
činnost CRSP je tak přehlednější a srozumitelnější a návštěvníci webu
se díky tomu ke svým informacím dostanou mnohem snáze.
Z významných událostí roku 2015 nelze vynechat ani několik –
konkrétně pět soukromých radostí, které naše kolegyně v průběhu
roku 2015 a na přelomu 2015/2016 přivedly na svět.
Na závěr bych ráda vyjádřila upřímné poděkování především
zaměstnancům CRSP ale i spolupracovníkům, kteří se podílí
na činnosti organizace a bez jejichž práce a úsilí by nebylo možné
realizovat programy, činnosti a služby v daném rozsahu a kvalitě.
Kéž se nám i v příštím roce daří a udržíme si důvěru našich
pracovníků i uživatelů.
Marcela Ondrůjová,
ředitelka Centra pro rodinu
a sociální péči
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Mladí lidé, partneři, manželé
Nabízíme programy, které pomáhají při budování dobrých partnerských vztahů, založených na lásce, úctě a věrnosti. Tyto
programy poskytují odborné informace, osobní svědectví a zážitkové aktivity.

Škola partnerství
Koordinátorka:

a pobavit se o nich. Často se nám stalo, že po skončení setkání jsme
probírané téma spolu ještě celý večer diskutovali. Určitě bychom kurz
doporučili dalším párům, které chtějí vstoupit do manželství.

Mgr. Milana Vykydalová
milana.vykydalova@centrum.cz

•

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

Co říkají data?
Škola partnerství
Tajemství vztahů

Frekvence

Účastníci

1 víkend

16
40

12

20

147

68

Večerní kurzy pro jednotlivce

8

2

Individuální setkání s klienty

47

18

Večerní kurzy partnerství
Příprava na manželství (PM)

Celkový počet účastníků Školy partnerství

164

Co říkají účastníci?
•
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Předporodní kurzy
Koordinátorka:

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

Strava výživná, tým vstřícný, hry super, účastníci skvělí, povídání
praktická a obohacující, sešit plný poznámek.

•

Opět příjemný víkend s množstvím poznatků do budoucna (vztahu).

•

Kurz Přípravy na manželství byl pro nás velmi prospěšný. Setkání
probíhalo v příjemné atmosféře a přesto, že spolu chodíme již sedm
let, tak jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Některé jsme
už věděli nebo tušili, ale vždycky je dobré si takové věci poslechnout

Mgr. Milana Vykydalová
RNDr. Miroslav Vykydal

Vnímavá péče o novorozence
– bonding, raný kontakt
s novorozencem bezprostředně
po porodu, vnímavé kojení

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

V roce 2015 se nám podařilo…
•

Lektoři:

8 víkendů

Víkendové kurzy partnerství

V přípravě na porod nabízíme nastávajícím rodičům různé typy kurzů a seminářů, které je provedou obdobím těhotenství,
připraví je na porod a pomohou jim zvládnout změny po narození dítěte.

Publikace a média:

V roce 2015 se nám podařilo…
•

Těhotné ženy, nastávající rodiče

zapojit se už popáté do kampaně Světový týden respektu
k porodu přednáškou Mgr. Miloslavy Kameníkové „Vnímavá
péče o novorozence – bonding, raný kontakt s novorozencem
bezprostředně po porodu, vnímavé kojení“. Zúčastnilo se celkem 28
osob, z toho 22 maminek a 6 tatínků.

•

uskutečnit celkem 62 předporodních kurzů a seminářů, které
navštívilo 967 klientů

•

dvojnásobný počet účastníků oproti loňskému roku

•

stále častěji navštěvují předporodní kurzy i tatínci

•

zařadit novou přednášku do Kurzu pro nastávající rodiče: „Bonding,
aneb jak navázat vztah s miminkem“

Frekvence

Účastníci

z toho
mužů

Konec těhotenství

6

129

59

Porod

6

134

60

Bonding, aneb jak navázat vztah
s miminkem

1

22

10

Šestinedělí, péče o novorozence

6

129

59

Kojení, výživa

6

129

59

Víkendový kurz pro nastávající rodiče

2

47

20

Frekvence

28

Účastníci

6
z toho
mužů

Otec u porodu – praktický kurz

1

4

2

Cvičení s přípravou na porod

5

36

0

Cvičení pro těhotné

2

83

0

Zacházení s novorozencem, hygiena

10

91

39

Péče o nemocného kojence, resuscitace

6

Celkem

Co říkají data?
TEMATICKÉ KURZY

PRAKTICKÉ KURZY

1

46

19

878

333

Lektoři:
Bc. Jana Bedřichová
Mgr. Miloslava Kameníková
Bc. Petra Lacinová

MUDr. Hana Levíčková
Bc. Dagmar Lovecká
MUDr. Martina Milionová
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Rodiče, maminky po porodu

Rodiny
Nabízíme programy, na kterých mohou rodiče a prarodiče strávit čas společně se svými dětmi a vnoučaty. Pořádáme také
tvořivé tematické dílničky pro děti.

Programy pro posílení rodičovských kompetencí.

Kurz efektivního rodičovství

Cvičení po porodu pro maminky s malými dětmi

Pohybové hry s dětmi • Masáže kojenců

Koordinátorka:

Koordinátorky:

Koordinátorky:

Mgr. Jana Vaňková
jana.vankova@crsp.cz

Mgr. Hana Filipová (od září 2015)
hana.filipova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•

Mgr. Gabriela Vybíralová (do června 2015)

uspořádat víkendový kurz, odpolední kurz, kurz v Třešti

Co říkají data?
Program

Frekvence

Kurz efektivního rodičovství
5. 10. 2015–18. 1. 2016

1
(8 setkání)

8

Kurz efektivního rodičovství - CRSP Třešť
20. 10. 2015

1

13

Kurz efektivního rodičovství – víkendový kurz

1

10

Kurz efektivního rodičovství – odpolední kurz

1
(7 setkání)

7

Lektoři:
Mgr. Šárka Pantůčková
Mgr. Jana Vaňková
• www.efektivnirodicostvi.cz •

Mgr. Hana Filipová (od září 2015)
hana.filipova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•
Účastníci

Mgr. Gabriela Vybíralová (do června 2015)

V roce 2015 se nám podařilo…

rozšířit povědomí o nabízeném kurzu po porodu a přilákat nové
klienty

Co říkají data?
Program

Frekvence

Cvičení po porodu pro maminky s malými
dětmi

1× týdně

•

naplnit vypsané termíny klienty

•

naplnit a zrealizovat dva běhy kurzu masáží kojenců

•

přijmout novou lektorku, která kvalitně a odborně vede kurzy

Účastníci

Co říkají data?
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Pohybové hry

Frekvence

Účastníci

Pohybové hry s kojenci 6–12 měsíců

1–2×
tý dně

38 dětí
(+38 rodičů)

Pohybové hry s kojenci 1–2 roky

3–4×
tý dně

73 dětí
(+73 rodičů)

Pohybové hry s dětmi 2–3 letými

2× tý dně

38 dětí
(+38 rodičů)

Pohybové a sportovní hry s dětmi 2,5–5
letými

1× tý dně

10 dětí
(+10 rodičů)

10 lekcí /
rok

15

Lektoři:
Vendula Chaloupková

Masáže kojenců

Lektoři:
Mgr. Karolína Janatová
MUDr. Hana Levíčková
Michaela Nešporová
10

Hana Pešatová
JUDr. Lenka Sazečková
Eliška Veškrnová
11
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Rodiny

Nadpis
Duchovní programy
Duchovní programy nabízené CRSP jsou zaměřeny na podporu a rozvoj etických a křesťanských hodnot v každém období rodiny
a na vztah člověka, jednotlivce, k Bohu.

Tvořivé dílničky pro děti

Duchovní obnovy • Programy pro rozvedené

akce k Národnímu týdnu manželství

1

Koordinátorky:

Koodinátorka:

Mgr. Markéta Klímová

Rodinná pouť - Vranov u Brna

1

Cca 100

Ilona Zaplatilová
ilona.zaplatilova@crsp.cz

Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte

4

1–5

Víkend Otec a syn

1

24

Týden pro rodiny s adolescenty

1

19

Víkend Matka a dcera

1

24

Monika Janečková
monika.janeckova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•

uskutečnit 2 tvořivé dílničky pro děti zaměřené na kreativní činnosti vyráběly se hedvábné šátky a polštářky, dárečky pro blízké a také se
zdobily adventní věnce

Co říkají data?
Program

Termín

Účastníci

Adventní věnce

27. 11. 2015

22

Vánoční tvoření pro mámu, tátu
a prarodiče

14. 12. 2015

14

Lektoři:
Monika Janečková

V roce 2015 se nám podařilo…
•

pro manžele: stále probíhají tradiční Duchovní obnovy, navíc se
podařilo uskutečnit každý měsíc Duchovní večery, o které je velký
zájem

•

pro rodiny: již potřetí proběhla Rodinná pouť na Vranov ve spolupráci
s brněnskými církevními školami a Biskupstvím brněnským, akce se
pomalu dostává do povědomí veřejnosti

•

pro rodiče: první Setkání proběhlo v rámci Týdne respektu k porodu,
poté se rodiče mohou scházet 1× měsíčně, některá setkání byla
zrušena pro malý zájem

•

pro rozvedené: stále probíhají programy nastavené z minulých let

•

pobyty pro rodiny: byly zahájeny nové víkendové pobyty pro rodiny,
zaměřené na rodinné vztahy

R.D. Mgr. Josef Červenka
R.D. Ing. Jan Kotík
R.D. Mgr. Josef Mendel
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek

Mgr. Milena Mikulková
R.D. Mgr. Jan Serafim Smejkal,
O.Carm.
PhDr. Josef Zeman, CSc.

Co říkají data?
Program

12

Lektoři:

Frekvence

Účastníci

Postní duchovní obnova pro manžele

1

28

Adventní duchovní obnova pro manžele

1

20

Duchovní večery

4

30–40

Diecézní setkání pro rozvedené

1

40

Duchovní setkání pro rozvedené

1

12

Duchovní obnova pro rozvedené

1

10
13
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Služby
Nadpisurčené pěstounským rodinám
Vytváříme podmínky pro zdravý vývoj dětí vyrůstající v náhradní rodinné péči v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Naším cílem
je doprovázet náhradní rodiče a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči po celou dobu jejího trvání.

Vedoucí služby:

Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová (do listopadu 2015)
petra.halirova@crsp.cz
Mgr. et Mgr. Anna Orlová
anna.orlova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•

•

V dubnu 2015 jsme úspěšně prošli inspekcí poskytování sociálněprávní ochrany dětí.

•

V červnu se pěstounské rodiny zúčastnily akce Svatojánská noc
pořádané v rámci projektu RRAJM. Během letních prázdnin jsme pro
děti připravili příměstský tábor na téma dětského filmu Mimoni.

•

•

•
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V roce 2015 jsme uzavřeli šest nových
dohod o výkonu pěstounské péče (dále jen
dohoda), z toho dvě dohody s pěstounkami na přechodnou dobu.
Dvě dohody byly ukončeny z důvodu svěření dítěte do péče matky.
Na konci roku 2015 tak mělo CRSP uzavřených třicet dohod.

V polovině roku jsme začali zajišťovat pod vedením odborníka
supervize pro pěstounky na přechodnou dobu. Kromě dvou supervizí
proběhla také dvě metodická setkání s těmito pěstounkami.
V rámci zajišťování povinného vzdělávání pěstounům pokračujeme
v pořádání pravidelných klubových setkání, odpoledních vzdělávacích
seminářů a víkendových vzdělávacích pobytů. Rozšířili jsme také
nabídku e-learningových kurzů pro pěstouny, kteří preferují
vzdělávání na internetu z pohodlí domova. Též se podařilo rozšířit
o šest nových knih naší knihovničku sloužící pěstounům pro
samostudium. V tuto chvíli můžeme nabídnout šedesát šest knih
a několik tištěných brožurek.
I nadále se snažíme podporovat zvyšování odbornosti pracovníků
v oblasti náhradní rodinné péče. V roce 2015 jsme zrealizovali
celkem šest akreditovaných kurzů pro odborníky v Brně i v jiných
městech ČR.

•

Služba, díky které zprostředkováváme kontakt mezi náhradními babičkami a rodinami s dětmi.

Pokračovala spolupráce s dětským psychoterapeutem Mgr. Petrem
Sakařem, Ph.D., speciální pedagožkou Mgr. Šárkou Pantůčkovou
a s psycholožkami ze společnosti Mansio.

Co říkají data?
Program

Frekvence

Víkendový vzdělávací pobyt

3

TROJLÍSTEK sblížení tří generací ®

Účastníci
34 dospělých
33 dětí

Klubová setkání

10

71

Příměstský tábor

1

9

Vzdělávací semináře

10

50

Bavlnka (respitní skupinka pro děti)

19

57

Základy diagnostiky rodiny pro sociální
pracovníky

5

63

Specifika příbuzenské péče

1

12

Služba Trojlístek je stejně jako i v předešlých letech velice
žádaná, a to především ze stran rodin s malými dětmi.
Maminky na mateřské dovolené tuto službu velice rády
využívají, jako alternativu k placeným službám, aby se mohly
vrátit na trh práce. Přesto, že je služba Trojlístek pro rodiny
zpoplatněná a za vykonanou pomoc rodina babičce platí
doporučenou částku 50 Kč za hodinu, je tato varianta schůdnější pro velké
množství rodin.
Vedoucí služby:

Mgr. Gagriela Vybíralová (do října 2015)
Marta Ilievová, DiS.
marta.ilievova@crsp.cz

Koordinátorky:

Frekvence

Trojlístek – pohovory se zájemci

Účastníci

1× týdně

86

Trojlístek – kurz První pomoci dětem pro
babičky

4

24

Trojlístek – společné akce rodin
a babiček

1

10 babiček
+ 2 rodiny

Trojlístek – workshopy a akce pro
babičky

2

34

Ing. Andrea Křístková
V roce 2015 se nám podařilo…
•

provést 86 osobních pohovorů se zájemci o zapojení do služby
Trojlístek

•

propojit 74 partnerství (rodina + „náhradní babička“)

•

zaregistrovat 63 rodin a 22 náhradních babiček

Ing. Tereza Bočková
Mgr. Ondřej Bouša
Mgr. Martin Bušina
Mgr. Martina Kotková
Mgr. Martina Neumannová
Mgr. Šárka Pantůčková

•

realizovat 7 seminářů a workshopů pro zapojené klienty

•

uspořádat společné vyrábění adventních věnců

• www.sluzbypestounum.cz •

Program

Mgr. Blanka Krotká

Lektoři:
Mgr. Martina Přenosilová
Mgr. Karolína Skřičková
Mgr. Michaela Širůčková, Ph. D.
Mgr. Gabriela Vykypělová
Mgr. Jindra Wojtková

Co říkají data?

Publikace a média:
•

Studio 6 ČT- Babička na pronájem, 13. 1. 2015

•

Noviny Pečuj doma- Náhradní babičkovská péče, 22. 4. 2015

•

Brněnský deník Rovnost - Kdo pohlídá dítě? Pomůže náhradní
babička, 23. 7. 2015

•

Mladá fronta DNES

•

Deník Právo

• www.trojlistek.com •
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Rok
2014

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby pro rodiny neúplné
a doplněné a pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi. Hlavním cílem
služby je zajištění podpory v překonávání specifických obtíží a stabilizace
neúplných a doplněných rodin a rodin s hyperaktivním a neklidným dítětem.
Vedoucí služby:

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

Trénink sociálních a emočních dovedností (TREaK)
Koordinátorka:

Mgr. Markéta Dobiášová
marketa.dobiasova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•

•
•

realizovat celkem 2 běhy programu TREaK pro celkem 16 dětí a tím
touto jedinečnou službou podpořit více hyperaktivních a neklidných
dětí
individualizovat motivační plány pro každé dítě dle jeho preferencí
a v souladu s filozofií programu

Vedoucí skupiny:
Mgr. Markéta Dobiášová, Tereza Hrobařová, DiS.

Rodičovská skupina pro rodiče s hyperaktivními
a neklidnými dětmi
Koordinátorka:

S využitím skupinové dynamiky mají děti možnost sebereflexe a postupem
času také většího náhledu na svoje chování.
Trénink je zaměřen na zlepšení nebo získání sociálních a emočních
dovedností, které jsou nezbytné pro správné sociální fungování dětí (efektivní
způsoby komunikace, zvládání zátěžových situací, adekvátní reakce,
zvládání

Mgr. Martina Slouková
martina.sloukova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•

realizovat dva běhy rodičovské skupiny, zapojit celkem 18 rodičů
a zcela tak naplnit kapacitu obou skupin

•

zajistit vedení skupiny psycholožkou s praxí a zkušenostmi v práci
s dětmi s ADHD a jejich rodinami, což klientům poskytovalo
maximální možnou oporu v jejich složité životní situaci

•

vést rodičovské skupiny s důrazem na přizpůsobení individuálním
potřebám účastníků s ohledem na jejich aktuální stav či naladění

•

zapojit do skupiny také manželské páry, což zvyšuje možnost přenosu
získaných informací a dovedností do každodenních situací ve výchově
hyperaktivního a neklidného dítěte

zvýšit počet zájemců o tento program

Jedná se o skupinovou práci určenou dětem od 9 do 13 let s hyperaktivitou
a adaptačními problémy. Tato uzavřená skupina je založena na tréninku
dovedností formou her a prožitkových technik, které jsou pro děti daného
věku přijatelné.

16

neúspěchu, respekt k autoritám, zlepšení soustředěnosti, vhodné způsoby
navazování vztahů s vrstevníky a nácvik týmové spolupráce).

Podpůrná skupina rodičů hyperaktivních a neklidných dětí je menší (8 –10
členů) stabilní skupinou rodičů, kteří si na pravidelných setkáních mohou
sdělovat své zkušenosti a osvědčené postupy ve výchově neklidných či
hyperaktivních dětí.
V chráněném prostředí dochází ke sdílení nejistot, únavy, stresu, ale také
pozitivních událostí z náročného života s obtížně vychovatelným dítětem.
Moderátor skupiny se zaměřuje na podporu a posílení účastníků v jejich

Rok
2015

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

rodičovské roli při zachování principu bezpodmínečné lásky a úcty k dítěti.
Součástí skupinového dění jsou ukázky relaxačních technik, přehrávky
problémových situací všedního dne, tématy setkání jsou také rodičovské
kompetence, problematika syndromu ADHD a neklidu v rodině v širších
souvislostech, zvládání hněvu nebo komunikace v konfliktech a témata,
s nimiž do skupiny přicházejí rodiče.“
Vedoucí skupiny:
Mgr. Martina Kotková

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Počet
setkání

Počet
účastníků

Celkem
intervencí

TREaK – Trénink sociálních
a emočních dovedností

16

16

284

Rodičovská skupina pro rodiče
s hyperaktivními a neklidnými dětmi

16

18

279

7 rodin/7 dětí

994

Terénní podpora rodiny

Terénní podpora rodiny
Koordinátorka:

Co říkají data?

Tereza Hrobařová, DiS.
tereza.hrobarova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•

zajistit terénní podporu sedmi neúplným a doplněným rodinám
s dítětem a rodinám s dítětem s ADHD

•

ukázat rodičům v přirozeném prostředí jiné možnosti práce s dítětem
se specifickými potřebami

•

rozšířit terénní podporu např. na docházení pracovnic na kroužky
s dětmi

Terénní podpora rodiny je program poskytovaný neúplným a doplněným
rodinám a rodinám s hyperaktivními a neklidnými dětmi v jejich přirozeném
sociálním prostředí. Terénní pracovnice pracují především v rodině a při
činnostech, které konkrétní dítě potřebuje, např. pomoc s učením, nácvik
určité činnosti nebo dovednosti.
Terénní pracovníci:
Tereza Hrobařová, DiS.
Tereza Jelínková

Bc. Lenka Romportlová
Mgr. Veronika Tomečková
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Rok
2015

Příměstský tábor pro hyperaktivní a neklidné děti
Koordinátorky:

Mgr. Markéta Dobiášová
marketa.dobiasova@crsp.cz
Mgr. Martina Slouková
martina.sloukova@crsp.cz

realizovat dva příměstské tábory pro hyperaktivní a neklidné děti a to
ve dvou věkových kategoriích – od 5 do 8 let (Cesta kolem světa)
a od 9 do 13 let (Minecraft).

•

inovovat již ověřenou motivační hru Minecraft pro hyperaktivní
a neklidné děti.

•

využít techniky zážitkové pedagogiky, arteterapie, muzikoterapie
či dramaterapie při celodenní intenzivní práci s hyperaktivními
a neklidnými dětmi.

•

realizovat v rámci příměstských táborů dva výlety – na Farmu
u Barunky v Želešicích a do Jungle Parku.

Co říkají účastníci a jejich rodiče?

Mgr. Blanka Burešová

Tereza Hrobařová, DiS.

Mgr. Markéta Dobiášová

Mgr. Martina Slouková
martina.sloukova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•

na základě zvýšené poptávky po programu pro mladší děti otevřít
nový program Háďata, který je určený pro rodiče s hyperaktivními
a neklidnými dětmi ve věku 4-7 let. Program je založen na principu
pozitivního ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. Zaměřuje
se na podporu motorického vývoje rehabilitací koordinačních
potíží souvisejících s problematikou hyperaktivity a neklidu (aktivity
na posilování hrubé i jemné motoriky, stabilitu, pozornost, práci se
svalovým napětím, tělesným neklidem a relaxaci).

•

„Moc oceňuji, co pro tyhle děti děláte.“

•

„Líbil se nám individuální přístup lektorek k jednotlivým dětem.“

•

„Tohle je jediná akce, na kterou se syn těší.“

•

•

„Nejlepší byly ty prasátka na farmě.“

„Velmi jsme ocenili střídání aktivnějších a pasivnějších částí v rámci
programu.“

•

„Už se těším na příští rok!“

•

„Syn se mě skoro každý den ptá, kdy už půjdeme do cvičení.“

•

„Našel jsem si tady kamaráda.“

Bc. et Mgr. Iva Chlebková

SKEENER
Koordinátorka:
Asistentka:

Háďata

Rozšíření nabídky pro rodiny
s hyperaktivními a neklidnými dětmi
Co říkají data?
Mgr. Markéta Dobiášová
marketa.dobiasova@crsp.cz
Mgr. Blanka Burešová
blanka.buresova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•

aktivně do programu zapojit 8 hyperaktivních a neklidných dětí
ve věku 8–13 let

•

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

•

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

Program

Frekvence
1

10

Minecraft – příměstský tábor pro hyperaktivní
a neklidné děti ve věku 9 –13 let

1

10

13 / rok

8

8 / rok

8

Háďata
SKEENER – program pro hyperaktivní
a neklidné děti ve věku 8 –13 let

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

Lektoři:
Mgr. Martina Slouková

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

Účastníci

Cesta kolem světa – příměstský tábor pro
hyperaktivní a neklidné děti ve věku 5 –8 let

Co říkají účastníci?

Vedoucí na táboře Cesta kolem světa:
18

Vedoucí na táboře Minecraft:

Koordinátorka:

V roce 2015 se nám podařilo…
•

Rok
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Rozšíření nabídky pro rodiny
s hyperaktivními a neklidnými dětmi

• www.neklidne-deti.cz •

Rok
2015

Volnočasové a vzdělávácí programy pro seniory

Jazykové kurzy • Trénink paměti • Počítačové kurzy •
Internetová klubovna
Koordinátorka:

Zdravotní cvičení
Koordinátorky:

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

Co říkají data?
Frekvence

Účastníci

Jazykové kurzy - němčina

2 × týd n ě

44)

Jazykové kurzy - angličtina

5 × týd n ě

84 (z toho 8 mužů)

Trénink paměti

2 × t ýd n ě

34 (z toho 3 muži)

4 lekce

14

Počítačový kurz od A do Z

2 × t ýd n ě

50 (z toho mužů)

Internetová klubovna

2 × t ýd n ě

135 (z toho 3 muži)

Celkem

361

Lektoři:
Ing. Marcela Cvachová
Pavla Hudcová
Iva Langerová
Michaela Nešporová

Koordinátorky:

•

nabídnout cvičení vedené fyzioterapeutkou

•

zaměřit cvičení na širší okruh klientů

Jonáš Papoušek
Ing. Lucie Rektořík Trhlíková
Mgr. Marie Smolková
Bc. Martina Šebestová

Program
Zdravotní cvičení
Prázdninové cvičení

Mgr. Hana Filipová
Iva Kučerová

Volnočasové a vzdělávácí programy pro seniory

Frekvence

Účastníci

4 × týdně

94

3 lekce

6

Program

Frekvence

Účastníci

KLAS - Klub aktivních seniorů, středa

1×týdně

32

Mgr. Blanka Krotká
blanka.krotka@crsp.cz

KLAS - Klub aktivních seniorů, úterý
(od září 2015)

1×týdně

15

1×14 dní

14

Kabinet seniorů

•

nabídnout seniorům pravidelný program, který probíhal 1× týdně,
a to v měsíční struktuře: 1. středa výtvarné techniky, 2. a 3. středa
setkání, 4. středa vycházka

•

vytvořit a zrealizovat program pro 45 středečních setkání KLAS

•

zajistit návaznou službu pro bývalé klienty sociálně aktivizační služby
pro osamělé seniory vytvořením úplně nové skupiny Klubu aktivních
seniorů KLAS

•

v rámci nově vytvořené skupiny zrealizovat celkem 13 setkání
zaměřených na zajímavá témata, např. Brněnské pověsti, Hudba
mého srce, Kvalitní spánek, Domácí a zahraniční kuchyně, Adventní
čas

•

poskytnout tak podporu a možnost aktivního zapojení pro dalších
15 seniorů

•

ve spolupráci s RNDr. Miroslavem Krejčířem uskutečnit 2× za měsíc
setkání Kabinet seniorů

Michaela Nešporová

Co říkají data?

Mgr. Irena Chaloupková

V roce 2015 se nám podařilo…

Co říkají data?

Program

Trénink paměti - prázdniny 2015

Mgr. Gabriela Vybíralová (do června 2015)

V roce 2015 se nám podařilo…

Oproti roku 2014 jsme otevřeli 2 skupiny v kurzu Trénink paměti
a rozdělili jsme je na kurz pro začátečníky a pro pokročilé

Seniorky, senioři

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ® Brno, Josefská •
Kabinet seniorů

Mgr. Hana Filipová (od září 2015)
hana.filipova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•

Rok
2015

Seniorky, senioři

Lektoři:
Mgr. Irena Chaloupková

PhDr. Radomila Štěpánková

RNDr. Miroslav Krejčíř

Mgr. Libuše Šuléřová

Mgr. Blanka Krotká
20

21

Rok
2015

Rok
2015

Seniorky, senioři
Sociálně aktivizační služby pro seniory

Vedoucí služby:

Mgr. Veronika Lelková, DiS.
veronika.lelkova@crsp.cz

Další pracovníci:

Mgr. Zuzana Hartmanová
Mgr. Helena Kovaříková

Programová nabídka akcí pro nejširší veřejnost bez omezení věku a příslušnosti k cílové skupině.

Kurzy první pomoci

Co říkají data?
Program

Frekvence
každé úterý a čtvrtek

Senior Klub (v CRSP)

leden – červen

Mgr. Blanka Krotká
		Lukáš Pařízek
Bc. Michaela Večerková
V roce 2015 se nám podařilo…
•

provést větší individualizaci služby směřující k většímu naplňování
konkrétních potřeb seniorů

•

navázat spolupráci se Sdružením Práh, pečovatelskou službou pod
Židovskou obcí Brno, sociálně aktivizační službou Pretium, Domovem
pro seniory v Tuřanech a Spokojeným seniorem – KLAS z.s., a skrze
tuto spolupráci doporučovat svým klientům služby, které mohou taktéž
využít

•

navázat spolupráci s odbornými lékaři, především psychology
a psychiatry

•

provést 1458 ambulantních a 1181 terénních intervencí

•

být s těmi, kteří potřebují naši podporu a pomoc

Finančně nás podpořili:
•

Ministerstvo práce a sociálních věcí

•

Jihomoravský kraj

•

Magistrát města Brna
•

22

Nadace Umění pro zdraví

Poradna pro seniory
(v CRSP, u klienta v přirozeném
prostředí)
Bok po Boku
(u klienta v přirozeném prostředí)

Účastníci
5–8
na každém
setkání

dle individuální
domluvy

26

1× týdně u každého
klienta na 1,5 hodiny

12

Skupinová setkání

Individuální setkání

Koordinátorka:

Co říkají data?
Program

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

•

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Co říkají data?
Frekvence

Úrazy a první pomoc dětem

6×v roce

Účastníci
51

červen – listopad 1× týdně

5–8
na každém
setkání

prosinec 2× týdně
1× týdně u každého klienta
na 1,5 hodiny

12

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.

Lektorské cvičitelské kurzy
Koordinátorka:

MUDr. Hana Levíčková
Účastníci

Účastníci

1

Lektoři:

realizovat kurz Úrazy a první pomoc dětem

Mgr. Veronika Horehleďová
Mgr. Hana Filipová (od září 2015)
hana.filipova@crsp.cz

Lektoři:
Frekvence

Frekvence

Lektorský Kurz efektivního rodičovství

V roce 2015 se nám podařilo…

Program

Od 1. 6. 2015:
Bok po boku

Kurzy, programy a akce pro veřejnost

MUDr. Marie Trmačová

V roce 2015 se nám podařilo…
•

přijmout dvě nové a velmi kvalitní lektorky

•

zmodernizovat výuku a přizpůsobit ji požadavkům dnešní doby

Co říkají data?

12

Program

Lektorský Kurz efektivního rodičovství ®
Koordinátorka:

Mgr. Gabriela Vybíralová
Mgr. Jana Vaňková
jana.vankova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•

proškolit dalších 12 lektorů Kurzu efektivního rodičovství ®

Frekvence

Účastníci

Inspirace hravou tělesnou výchovou

2×

21

Metodika cvičení rodičů s dětmi

2×

30

Metodika pohybových her s kojenci a batolaty

4×

78

Lektoři:
JUDr. Lenka Sazečková
Mgr. Dana Skřičková
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Kurzy, programy a akce pro veřejnost

Rok
2015

Kurzy, programy a akce pro veřejnost
Diecézní pouť rodin

Orientální břišní tance

Diecézní pouť rodin 29. 8. 2015

Koordinátorky:

Koordinátorka:

Mgr. Gabriela Vybíralová (do června 2015)
Mgr. Hana Filipová (od září 2015)
hana.filipova@crsp.cz

jana.vankova@crsp.cz
V roce 2015 se nám podařilo…

V roce 2015 se nám podařilo…
•

rozšířit nabídku orientálních tanců o tance indické

Co říkají data?
Program

Frekvence

Účastníci

Břišní tance - začátečníci

1× týdně

13

Břišní tance - mírně pokročilí

1× týdně

17

Břišní tance - pokročilí

1 × t ýd n ě

19

Indické tance

1 × t ýd n ě

9

1× týdně

24

Taneční mix – pokročilí
Lektoři:
Bc. Petra Čížková, DiS.
Andrea Jamborová
Ondřej Kauf
Mgr. Tereza Kaufová

Mgr. Jana Vaňková

•

opět uspořádat Diecézní pouť rodin

•

v pořadí již podvanácté

•

zajistit program pro 2 000 účastníků

•

»»

účinkující: hudební skupina Bét-EL, Divadlo Špílberg, Figurkov

»»

přednášející: Mons. Jan Vokál, Vojtěch Šmajer, Mgr. Markéta
Dobiášová

nabídnout občerstvení od místních dodavatelů z Vysočiny

Organizační tým:
•

Biskupství brněnské (Diecézní centrum mládeže, Katechetické
centrum)

•

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

•

Farnost Žďár nad Sázavou II.

•

Akce se zúčastnilo přibližně 100 dobrovolníků

Akci podpořili:
KINSKÝ Žďár, a.s.

Kraj Vysočina

město Žďár nad Sázavou

KOUS Vysočina

Mediální partner:
Rádio Proglas

24
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Projekty Centra pro rodinu a sociální péči
Na vlně ADHD
Stručný popis projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00051
Doba realizace projektu: 1. 11. 2014– 30. 10. 2015
Koordinátorky:

Mgr. Martina Slouková
martina.sloukova@crsp.cz
Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová
petra.halirova@crsp.cz

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o ADHD, šířit know-how techniky práce s dětmi s ADHD jak sociálním pracovníkům tak rodičům
prostřednictvím odborných kurzů.
Specifickými cíli jsou:
• Zvýšit odborné kompetence, informovanost o syndromu ADHD a jeho
důsledcích pro rodinu
• Zvyšovat rodičovské kompetence rodičů při výchově dítěte s ADHD
a současně jim metodicky napomoci vést svépomocné skupiny rodičů
s dětmi s ADHD
• Aktivizovat obě cílové skupiny současně, prostřednictvím prožitku
model. situací objasnit specifika ADHD
• Prohloubit klíčové kompecence pracovníků žadatele v oblasti ADHD osvojit si např. nové techniky práce s děmi s ADHD
Cílové skupiny:
•
•
26

Osoby pečující o osobu blízkou
Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby
napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Projekty Centra pro rodinu a sociální péči
Mám ADHD a vím, co smím

Registrační číslo projektu: MGS/A27/2014

V rámci projektu bylo vytvořeno pět vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV
pro pracovníky v oblasti sociálních služeb. Při výuce samotné probíhala
supervize metodiků/lektorů, díky které jim bylo umožněno posílit lektorské
dovednosti a zvýšit tak dopad výuky na odbornou cílovou skupinu.
V rámci dalších aktivit byly vytvořeny dva neakreditované kurzy pro rodiče dětí
s ADHD, z nichž jeden byl zaměřený na aktivizaci dětí s ADHD, a druhý byl
určený pro rodiče dětí s ADHD, kteří chtějí sami zakládat a vést svépomocné
skupiny.
Zároveň proběhl společný workshop, kde se setkaly obě obě cílové skupiny.
Prostřednictvím prožitku při výměně rolí při nácviku modelových situací došlo
ke zvyšování porozumění a informovanosti omožnostech a omezeních.
Co říkají data?
Podpořené osoby

92

z toho 10 mužů

Úpsěšní absolventi

119

z toho 11 mužů

Kurzy v rámci projektu Na vlně ADHD
Pro sociální pracovníky:
1. Úvod do problematiky ADHD
2. Specifika vývojových období dětí s ADHD
3. Zvládání životní situace dítěte se syndromem ADHD ve školním prostředí
4. Praktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD
5. Kazuistický seminář
Pro rodiče dětí s ADHD:
1. Jak vychovávat dítě s ADHD
2. Kurz vedení svépomocných skupin pro rodiče dětí s ADHD

Co říkají data?

Doba realizace projektu: 1. 1. 2015–30. 4. 2016

Název kurzu

Termíny konání

Koordinátorka:

Terénní práce v rodině

březen–říjen 2015

12

Případové konference

říjen –prosinec
2015

2

květen 2015

3 pracovnice CRSP

Mgr. Markéta Dobiášová
marketa.dobiasova@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…

Stáž v Ratolesti Brno

Účastníci

•

zúčastnit se stáže o příkladech dobré praxe v oblasti případových
konferencí v Ratolesti Brno

•

zrealizovat celkem 144 návštěv v rámci Terénní práce v rodině
a podpořit tak 12 dětí s ADHD v jejich přirozeném prostředí

Mgr. Blanka Burešová

Bc. et Mgr. Iva Chlebková

Mgr. Markéta Dobiášová

Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová

•

zrealizovat celkem 2 případové konference pro děti s ADHD
a přizpůsobit jim je na míru

Tereza Hrobařová, DiS.

•

započít práci na metodice terénní práce v rodině „Metody posilování
práv dítěte s ADHD“

•

započít práci na metodice případových konferencí pro děti s ADHD

•

akreditovat vzdělávací kurz pro „Metody posilování práv dítěte
s ADHD“ v délce 16 hod. u MPSV pro odborníky z řad sociálních
pracovníků, pracovníků OSPOD apod.

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

Metodici - lektoři:

• www.neklidne-deti.cz •
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FAMILY POINT místo pro rodinu ®

Family Point je místo pro rodinu,
které umožňuje péči o malé děti
a zprostředkovává informace
na podporu rodinného života.
Koordinátorky:

Zprostředkování poradenství (osobně,
mailem, telefonicky)

Mgr. Kateřina Szczepaniková
katerina.szczepanik@crsp.cz

V roce 2015 se nám podařilo…
•

v rámci květnového Týdne pro rodinu uspořádat diskuzi o Facebooku
a povídání o bezpečnosti na internetu a vhodnosti jeho užívání

•

uspořádat vedle tradičních témat také nová setkání s psychology
na témata: Řešení konfliktů s náctiletými a Trochu jiné děti (o dětech,
které se vyvíjejí jinak než podle vývojových tabulek)

dle objednání

97 rodičů
Akce Family Pointu (přednášky,
Středa
a prarodičů
besedy, prezentace
organizací
1×14 dní
Publikace
a média:
s dětmi
poskytujících
služby pro
rodiny) minimanuál10.00–
• Minimetodika
a grafický
služby12.00
Family Point
na 22 akcích
• Propagační omalovánky Je nám spolu prima
5 osob
Internet pro veřejnost
denně
denně
Lektoři:
cca 2 274
Návštěvnost webu
denně
měsíčně
www.familypoint.cz

posílit propagaci akcí Family Pointu

Počet Family Pointů v Brně

31 (29)

•

obohatit Family Point zachovalými hračkami zaměstnankyň CRSP,
pořídit nové dřevěné hračky vyrobené mentálně postiženými
pracovníky chráněné dílny V růžovém sadu v Ořechově

Počet Family Pointů v JMK

27

převzít knihy pro děti na Family Point, které jsme obdrželi ze sbírky
mezi zaměstnanci Krajského úřadu JMK, pořádané v rámci Týdne pro
rodinu

Co říkají data?
Program
Návštěvnost Family Pointu
na Josefské 1 (péče o dítě, hra,
odpočinek)

Frekvence

Účastníci

Denně

Denně cca
50 rodičů,
prarodičů
a dětí

Počet kontaktních
Family Pointů v ČR

5

Lektoři:
Ludmila Dufková
Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová
MUDr. Hana Levíčková

Mgr. Milena Mikulková
Mgr. Gabriela Vybíralová

• www.familypoint.cz •

Projekt
Lektorský
Everest
•

3 klienti
měsíčně

•

•

Projekty Centra pro rodinu a sociální péči

11 klientů
měsíčně

každé úterý
dopoledne
po předchozím
objednání

Kariérové poradenství

Monika Janečková
monika.janeckova@crsp.cz
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Projekty Centra pro rodinu a sociální péči

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0055
Doba realizace projektu: 1. 9. 2013–31. 5. 2015
Udržitelnost projektu: 1. 6. 2015–31. 5. 2016
Koordinátorky:

Mgr. Veronika Horehleďová
Ing. Andrea Křístková
andrea.kristkova@crsp.cz

V rámci projektu Lektorský Everest byly komplexně zvyšovány kvalifikace
lektorů dalšího vzdělávání v JMK zaměřených na práci s pěstouny, příslušníky
rodin v obtížných životních situacích a na lektory, kteří pracující s běžnými
rodinami nebo širokou veřejností. Projekt také nabídl mimořádnou možnost
i dalším lektorům zmapovat svůj aktuální lektorský potenciál pomocí moderní
diagnostiky a prostřednictvím lektorského Development centra a rozvíjet
cíleně své další lektorské dovednosti

naplánovat opakování školení všech kurzů v roce 2016 pod vedením
odborníků
»»

Mediační techniky s časovou dotací 64 hodin

»»

Kurz krizové intervence s časovou dotací 15 hodin

»»

Kurz inkluzivních technik s časovou dotací 15 hodin

»»

Kurz efektivního pěstounství s časovou dotací 64 hodin

»»

Development Centrum a škola lektorů s časovou dotací 32 hodin

Co říkají data?
Program

Počet

Účastníci

Development centrum KA1

2

19

Škola lektorů KA2

1

10

Krizová intervence KA4

1

7

Inkluzivní techniky KA5

1

8

V roce 2015 se nám podařilo…
•

realizovat Development centrum celkem 2×, v počtu 16 hodin a
Školu lektorů celkem 1×, v počtu 24 hodin, každý účastník obdržel
osvědčení

•

v rámci projektu jsme proškolili 7 účastníků v rámci kurzu Krizová
intervence, v počtu 15 hodin, každý účastník obdržel osvědčení

•

seznámili jsme 8 účastníků Lektorského Everestu s Inkluzivními
technikami v počtu 15 hodin, každý účastník obdržel osvědčení
29
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Projekty Centra pro rodinu a sociální péči
Žijeme a pracujeme na Vysočině
Centrum pro rodinu a sociální péči v projektu zastává funkci metodika
a garanta při zakládání sítě Family Pointů, zajišťuje vzdělávání kontaktních
pracovnic, provoz webových stránek a účastní se tvorby Prorodinné koncepce
Kraje Vysočina.

Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření
do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina
v kontextu rodinné politiky kraje

Doposud byly v rámci projektu otevřeny tři kontaktní Family Pointy –
v Havlíčkově Brodě, Třebíči a Jihlavě.

Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření
do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu
rodinné politiky kraje“ zapadá do rámce koncepce rodinné politiky Kraje
Vysočina na období 2012–2016 a je zaměřen na vytvoření podmínek
vedoucích ke zlepšení a sladění pracovního a rodinného života obyvatel.

Doba realizace projektu: 1. 7. 2012– 30. 6. 2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00238

Jedná se o tříletý projekt evidovaný pod číslem CZ.1.4./3.4.04/76.00238,
který je podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a probíhá v období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2015. Příjemcem projektu je
Kraj Vysočina, na jeho realizaci se podílí nezisková organizace Informační
a poradenské centrum o.p.s., organizace Centrum pro rodinu a sociální péči
a společnost 6.SENSE s.r.o.

•
•

ženy/muži vracející se z MD / RD
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Cíle projektu:
•

Podpora talentovaných dětí ze sociálně znevýhodněných rodin –
umožnit rozvinutí schopností dítěte, které v důsledku umožní rozvoj
osobnosti a v budoucnu dobré pracovní zařazení. Důležitým faktorem
je i budování pevného zájmu dítěte a účelné trávení volného času,
které jsou prevencí poruch chování a kriminality.

•

Podpora dospívajících (sociálně znevýhodněných a handicapovaných)
– příspěvky na kurzy a jiné formy vzdělávání, které umožní uplatnění
u konkrétního zaměstnavatele.

•

Podpora sociálně slabých rodin v momentální tíživé situaci – tento
druh podpory směřuje ke konsolidaci rodiny, která je v krizové situaci.
Mgr. Pavla Pilerová

Co říkají data?
Krok za krokem 2015
Počet adresných pomocí
Celková poskytnutá částka
Fotografie ze zahájení provozu Family Pointu v Jihlavě

územní samosprávní celky a úřady samosprávných celků, jejich
orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci
zaměstnavatelé
• široká veřejnost

Nadpis
Nadační fond Krok za krokem

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

Koordinátorka:

Cílem projektu je realizace aktivit, které povedou k podpoře rovných
příležitostí žen a mužů v kraji a zajistí slučitelnost rodičovské a profesní role
u zaměstnanců. Proto, aby dopady projektu byly co nejširší, zaměřuje se
projekt na 4 úrovně:
•

Rok
2015

• www.jihlava.familypoint.cz •

Počet dárců, kteří poslali dar na účet nadačního fondu
Celková částka přijatých darů za rok 2015

60
196 045 Kč
22
220 330 Kč

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

Centrum
Nadpis pro rodinu a sociální péči detašované pracoviště Třešť
Jana Duchanová
jana.duchanova@crsp.cz

Batolátka

1× týdně

320 návštěv /rok

Pavla Kazdová
pavla.kazdova@crsp.cz

Otevřená beseda (Otevřená
herna)

1× týdně

400 návštěv / rok

Ludmila Pivoňková

Zpěváčci

2× týdně

1280 návštěv / rok

V roce 2015 se nám podařilo…

2× měsíčně

80 návštěv /rok

2× měsíčně

150 návštěv /rok

•

zachovat pravidelný dopolední i odpolední program pro rodiče
s dětmi

29. 8. 2015

150

•

nadále pokračovat ve spolupráci s Městem Třešť a ZUŠ Třešť

Předadventní světélkování

21. 11. 2015

200

•

účastnit se jako spolupořadatelé městských akcí „Jednorožné rožnění“
a „Předadventní světélkování“

Koncert rodin

25. 11. 2015

300

•

společně se ZUŠ Třešť zorganizovat „Koncert rodin“

Jednorožné rožnění

Kurz efektivního rodičovství

1× rok

13

2× rok

28 párů

•

na podzim 2015 naplnit a zahájit Kurz efektivního rodičovství

Příprava na manželství

•

nově do nabídky CRSP zařadit programy „Cvičení pro těhotné“
a „Batolátka“

Dítě v bezpečí, Havlíčkův Brod

6 setkání

17 osob

Dítě v bezpečí, Třebíč

6 setkání

36 osob

Přednáška „Výchova dítěte:
odměny nebo tresty?”

1× rok

17 osob

Přednáška „Vývoj myšlení dítěte
od narození po školní věk”

1× rok

8 osob

•

zrealizovat jarní a podzimní přípravu na manželství pro páry, které
chtějí uzavřít církevní sňatek

•

umožnit rodičům setkávát se v rámci otevřené rodičovské skupiny
- vždy šest tematických setkání pod názvem „Dítě v bezpečí” se
uskutečnilo v Havlíčkově Brodě a v Třebíči

•

uspořádat dvě přednášky pro rodiče „Výchova dítěte: odměny nebo
tresty?” a „Vývoj myšlení dítěte od narození po školní věk”

Program

Publikace a média:
•

Co říkají data?
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Cvičení pro těhotné
Workshop Ovečky

Frekvence

program CRSP detašovaného pracovitě CRSP Třešť je pravidelně
uveřejňován v místním městském periodiku NAŠE MĚSTO

Účastníci

Rosteme spolu (Klub dětí)

1× týdně

640 návštěv / rok

Tvoření

1× týdně

400 návštěv /rok
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Hospodaření CRSP

Příspěvky od státu

Výnosy (v tis. Kč)
Příjmy od klientů
Příjmy nájemné
Dotace
z toho:

18
8916

Příspěvky od nadací
Krok za krokem
Dary

ESF OPVK Lektorský Everest

467

ESF OPVK ADHD

414

Jiné

MGS - Mám ADHD a vím co smím
Kraj Vysočina
Brno - střed
JMK - Family Point
JMK Odbor rodiny - Posílení rodiny
JMK Odbor sociální péče
JMK Trojlístek
KOUS - Diecízní pouť rodin
Kraj Vysočina
MMB - Odbor zdraví

1274

5
197

Výnosy celkem:

25

242

Cestovné

Ubytování, stravné

202

Reprezentace

Nájemné

697

Pojištění

859

Vydané dary

325

311

Jiné

221

33

Přednášky, realizace kurzů

0

Náklady celkem

15 690

14 594

Nedaňová služba
Mzdové náklady

Náklady (v tis. Kč)

z toho:

Hrubé mzdy zam. HPP

6
29

336

Hrubé mzdy DPČ

52

35

z toho:

PHM

33

Hrubé mzdy DPP

1239

Drobný hmotný majetek

90

Odvody SP - zam.

1750

5

Odvody ZP - zam.

630

Materiál

5

229

17

Potraviny, občerstvení

20

740

Kancelářské potřeby

127

MMB Odbor sociální

758

MMB Odbor školství

11

Knihy, tiskoviny
Služby celkem

6
3170

Sociální pojištění (náhrada za nemoc)

25

Odvody soc. - DPČ

13

Odvody zdravotní - DPČ

3

Odvody soc. - DPP

7

Odvody zdravotní - DPP

3

Poštovné

15

Ostatní náklady

1289

Nadace Umění pro zdraví

5

Telefony, internet

86

z toho:

Energie

593

Ždár nad Sázavou - Diecízní pouť rodin

9

Právní a ekonomické služby

Opravy

22

MPSV rodina - Posílení rodiny

1031

z toho:

721

-1096

6999

510

Drobný nehmotný majetek

Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč)

10721

Materiál celkem

173

9
53

Školení a kurzy (pro zam.)

Supervize SASS, SASR

2358

66

Ostatní služby, úklid

1131
127

Kopírování, tisk, grafické služby

3

2104

Úroky, kurzové zisky

ESF OPLZZ Na vlně ADHD

34

1901

1417

Hospodaření CRSP
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Zaměstnanci CRSP
Ing. Eva Balcarová
Mgr. Miroslava Bořilová
Mgr. Blanka Burešová
Mgr. Markéta Dobiášová
Bc. Veronika Doležalová
Jana Duchanová
Mgr. Hana Filipová
Bc. Lenka Havrlantová
Mgr. Veronika Horehleďová
Tereza Hrobařová, DiS.
Mgr. Irena Chaloupková
Mgr. et Bc. Iva Chlebková
Marta Ilievová, DiS.
Monika Janečková
Pavla Kazdová
Mgr. Markéta Klímová
Milana Konečná
Mgr. Helena Kovaříková
Ing. Petr Kozel
Mgr. Blanka Krotká
Ing. Andrea Křístková
Mgr. et Bc. Petra Kuhejdová Halířová
Mgr. Veronika Lelková
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Nešlo by to bez lidí...

Nešlo by to bez lidí...

Hana Lokosová

Vendula Chaloupková

Mgr. Andrea Múdra

Bc. Martina Šebestová

Barbora Loukotová

Andrea Jamborová

Michaela Nešporová

Česlav Škvařil

Bc. Ludmila Marčišová

Karolína Janatová

Mgr. Martina Neumannová

Radomír Šlapal

Mgr. Zuzana Masopustová

Mgr. Kateřina Janíčková

Darina Novotná, DiS.

Mgr. Jan Špilar

Ing. Jana Mrázová

PhDr. Vladimír Jelen

Šárka Oplatková

Mgr. Petra Štarková

Mgr. Tereza Mrhálková

Bc. Tereza Jelínková

Šárka Otavová, DiS.

Jaroslav Šturma

Jan Odvářka

Miroslav Juroška

Jonáš Papoušek

Eva Tichomirovová

Marcela Ondrůjová

Helena Kalousková

Lukáš Pařízek

Bc. Veronika Tomečková

Mgr. et Mgr. Anna Orlová

Mgr. Miloslava Kameníková

Miroslava Pavlíčková

Marie Trmačová

Bc. Barbora Pilátová

Mgr. Karolína Kolářová

Šárka Pavlovičová

Václav Urban

Ludmila Pivoňková

P. Ing. Pavel Konzbul

Hana Pešatová

Daniel Valer

Mgr. Vendula Plačková

Mgr. Martina Kotková

Vendula Poncová

Mgr. Zuzana Vařejková

Bc. Adéla Pukýšová

Magdalena Černá

Jindřich Kotvrda

Mgr. Martina Pravcová

Bc. Michaela Večerková

Petra Čížková

Tomáš Kozel

Mgr. Martina Přenosilová

Karla Večeřová

Marie Frydrychová

Tereza Krahulová

Veronika Rájecká

Ivan Veškrna

Dominika Hana Kubíková

Lucie Rektořík Trhlíková

Eliška Veškrnová

Lukáš Kučera

Bc. Lenka Romportlová

Mgr. Tereza Vychopňová

Iva Kučerová

JUDr. Lenka Sazečková

RNDr. Miroslav Vykydal

Bc. Petra Lacinová

Lucie Sedláčková

Mgr. Jindra Wojtková

Iva Langerová

Mgr. Dana Skřičková

Jan Zaplatil

MUDr. Hana Levíčková

Karolína Skřičková

Mgr. Zdeňka Rohrerová

Externí pracovníci

Veronika Růžičková, DiS.

Helena Adamusová

Mgr. Hana Sedláková

Šimon Bača

Mgr. Martina Slouková

Jana Baptie

Mgr. Kateřina Szczepaniková

Bc. Jana Bedřichová

Ing. Kristýna Štěrbová

Tereza Boháčová

Dorota Hermanová

Mgr. Květoslava Urbančíková

Miroslava Bořilová

Vratislav Hnátek

Mgr. Jana Vaňková

Daniel Bořkovec

Jitka Hovořáková

Denisa Veselková

Mgr. Ondřej Bouša

Veronika Hrčková

Petra Lojdová

Mgr. Marie Smolková

Mgr. Gabriela Vybíralová

Mgr. Martin Bušina

Pavla Hudcová

Bc. Dagmar Lovecká

JUDr. Irena Spitzová

Mgr. Milana Vykydalová

P. Pavel Cetkovský

Dr. Theol. Božetěch Hurt

MUDr. Martina Milionová

Martin Stibor

Ilona Zaplatilová

Ing. Marcela Cvachová

Dana Chaloupková

Katarína Motalová

Luděk Strašák

Mgr. Kateřina Geislerová
Zuzana Hartmanová

Na praxi v CRSP
V roce 2015 absolvovalo praxi
celkem 11 studentů z těchto škol:
•

Fakulta sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně

•

Filozofická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně

•

Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně

•

Vyšší odborná škola
knihovnických, informačních
a sociálních služeb v Brně

Zahraniční stáž v rámci
programu Erasmus absolvovali
celkem 2 studenti z Katolické
univerzity v Ružomberku, 1 student
z Prešovské univerzity v Prešově
a 1 student z Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitře.
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Podpořili nás...

Instituce

Náš dík patří…

Evropská unie z programů
ESF

•

Město Jihlava

•

otci Romanovi Kubínovi za podporu a vedení naší organizace

•

Město Žďár nad Sázavou

•

EHP a Norské fondy

•

•

Město Třešť

firmě Ing. Marie Kozlové za veškeré ekonomické služby a pečlivé
vedení účetnictví

•

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

•

Nadace Umění pro zdraví

•

JUDr. Ireně Spitzové za právnické úkony a právní poradenství

•

dobrovolným spolupracovníkům, kteří dávají svůj čas a síly a bez
nichž si činnost Centra pro rodinu a sociální péčinedokážeme dnes už
představit

•

lektorkám a lektorům kurzů a seminářů za osobní nasazení, respekt
a vcítění

•

státním, církevním a samosprávným institucím za přívětivý přístup
a podporu rodinných iniciativ

•

sponzorům za finanční a materiální pomoc

•

pracovníkům sdělovacích prostředků za informace o našich
programech a šíření dobrých zpráv o rodině

•

•

Biskupství brněnské

•

Jihomoravský kraj

•

Kraj Vysočina

•

KOUS Vysočina

•

Statutární město Brno

•

Městská část Brno-střed

Organizace
•

Pankrác, a. s.

•

S&T PLUS, s. r. o.

•

rodičům, kteří denně nasazují své síly k dobrému fungování rodiny

•

UH SPED s. r. o.

•

všem, kteří rodiny povzbuzují a pomáhají jim

Jednotlivci
p. Baxantová
p. Gajzler
p. Homolková
p. Janov
Marie Jelečková
p. Kopecký
p. Kotlán
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p. Langmajer
Karel Nečesal
Hana Ondráčková
p. Oplatková
Petr Pavlíček
Pavel Pavlík
p. Petřík

p. Procházka
p. Sekaninová
Petr Svatý
p. Šoupal
Vladimír Vajda
p. Žák

Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7 • 602 00 Brno
tel.: +420 542 217 464 • +420 731 402 731
e-mail: info@crsp.cz
www.crsp.cz •
crspbrno

