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Základní údajeO nás Organizační struktura CRSPO nás

Cílové skupiny:

Děti • Dospívající • Snoubenci a manželé • Rodiče • Ženy •  

Rodiny • Neúplné rodiny • Rodiny s neklidnými a hyperaktivními dětmi • 

Pěstounské rodiny • Senioři • Odborná veřejnost

Zaměření činnosti:

Programy a služby pro rodiny • Sociálně aktivizační služby pro seniory • 

Služby určené pěstounským rodinám • Vzdělávání • Poradenství

CRSP je:

• vzdělávacím pracovištěm s akreditací MPSV a MŠMT

• stážovým pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně, vyšších 

odborných a středních škol

• školicím střediskem odborné veřejnosti (učitelé, psychologové, 

sociální a rodinní pracovníci)

• členem Asociace center pro rodinu

• členem koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb 

města Brna

• členem Poradního sboru pro rodinu Rady města Brna 

a Jihomoravského kraje

Název organizace:

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP)

Církevní právnická osoba registrovaná v rejstříku evidovaných právnických 
osob, vedeném Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb. pod 
reg.č.: 8/1-07-707/1998

IČ: 44991584 • DIČ: CZ44991584

se sídlem: Biskupská 218/7, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Marcela Ondrůjová, ředitelka

Zřizovatel: Biskupství brněnské

Poslání:

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

Kontakt:

tel.: +420 542 217 464

e-mail: info@crsp.cz

www.crsp.cz

Bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 2111465192/2700
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pořádáme ve spolupráci s brněnskými církevními školami a Biskupstvím 
brněnským. Akce se pomalu dostává do povědomí veřejnosti a v loňském 
roce se jí zúčastnilo 110 poutníků – rodin s dětmi.

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.

Dlouhodobě se věnujeme také problematice rodin s neklidnými 
a hyperaktivními dětmi, pro které nabízíme setkávání rodičovských 
skupin a vzdělávání pro rodiče i odborníky.

Nedílnou součástí nabídky CRSP jsou také Služby určené pěstounským 
rodinám, v jejichž rámci je pěstounům 
poskytována podpora, provázení, 
vzdělávání, poradenství a respitní péče.

Stejně jako v roce 2016 jsme díky projektu 
„Rodina a kariéra - není žádná bariéra” 
podpořili rodiny se školními dětmi. Pro žáky 
na 1. stupni ZŠ probíhají každý všední den 
odpolední dětské kluby a v době školních 
prázdnin také příměstské tábory, a to nejen 
v Brně, ale také v Jihlavě.

Ve své činnosti nezapomínáme ani 
na seniory, kterým v rámci sociálně 
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aktivizačních služeb pro seniory nabízíme službu Bok po boku. Jedná 
se o individuální a skupinovou spolupráci na podporu aktivního života 
seniorů, která může probíhat ambulantní i terénní formou.

V průběhu roku 2017 se podařilo rozšířit nabídku CRSP o nové 
programy pro osvojitelské rodiny, kterým nabízíme poradenství, 
vzdělávání a také možnost sdílení. Po několikaleté odmlce začalo CRSP 
opět poskytovat pod názvem Na rozcestí programy pro neúplné rodiny 
s dětmi. Rozvádějící se nebo rozvedení rodiče zde mohou najít podporu 
a pomoc při zorientování se v nelehké životní situaci.

Důležitým posláním CRSP je pastorace a evangelizace. Snoubenci 
mohou v CRSP absolvovat přípravu na manželství skupinovou nebo 
individuální formou. Doplňuje tak pestrou nabídku různých forem 
přípravy na manželství probíhajících v děkanátech nebo v rámci různých 
náboženských hnutí. Tato příprava nenahrazuje bezprostřední přípravu 
na svátost manželství s knězem, je její možnou a vhodnou součástí. 
Vzhledem k vysoké koncentraci vysokoškolských studentů v Brně a zájmu 
o přípravu na manželství z řad pracujících, jsou přípravy na manželství 
nabízené v odpoledních a večerních hodinách. I díky tomu je o přípravu 
trvalý zájem. V roce 2017 absolvovalo Přípravu na manželství 140 párů, 
což je v porovnání s rokem 2016 více než trojnásobný nárůst.

CRSP ve spolupráci s DCŽM Mamre v Osové Bítýšce koordinuje 
a lektorsky zajišťuje již 12 let víkendové nebo večerní kurzy partnerství. 
Ty jsou určeny pro páry, které hledají způsob, jak dobře prožívat období 
známosti a jak se připravovat na manželství.

V rámci pastorační činnosti CRSP mají již dlouhou tradici duchovní 
programy pro manžele a rozvedené. Velmi oblíbené jsou Duchovní 

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) je nezisková organizace, 
která již od roku 1992 nabízí rodinám programy a služby změřené 
na podporu hodnot manželství a rodiny ve všech fázích vývoje. 
Zřizovatelem CRSP je Biskupství brněnské.

V rámci své činnosti nabízíme programy a služby pro rodiny a seniory, 
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, úplně 
a neúplné rodiny s dětmi, rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi, 
pěstounské rodiny, senioři a odborníci (sociální pracovníci, pedagogové, 
pracovníci s rodinami apod.).

V roce 2017 se nám podařilo udržet a rozvinout 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. 
Během roku 2017 navštívilo naše programy 
nebo využilo našich služeb celkem 5657 
klientů.

Již tradičně se podařilo ve spolupráci 
s Biskupstvím brněnským a farností 
Žďár nad Sázavou k plné spokojenosti 
návštěvníků zorganizovat již 14. Diecézní 
pouť rodin. Prostory žďárského zámku tak 
v poslední prázdninovou sobotu opět ožily 
bohatým programem pro celé rodiny. 

Zároveň už po osmé proběhla v dubnu 
Rodinná pouť na Vranov, kterou 
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obnovy pro manžele, které pravidelně probíhají v postní a adventní 
době. Díky programům Rozvod a život v církvi, Duchovní setkání 
a Duchovní obnova pro rozvedené můžeme poskytovat podporu 
a pomoc těm, kteří prožívají náročnou životní etapu v souvislosti 
s rozpadem manželství.

V rámci programů pro manžele byly v roce 2017 zahájeny také dva 
úplně nové programy. Manželské večery – jako vzácná příležitost 
pro manžele „jít na rande“ a věnovat se po osm večerů pouze jeden 
druhému bez řešení problémů všedního dne. Druhým programem byla 
čtyři setkání pro mladé manžele nebo snoubence s názvem Svatba. 
A co dál?. Tento program byl vystavěn pro páry, které např. neprošly 
klasickou přípravou na manželství a chtějí o svůj vztah pečovat a třeba si 
i vyvarovat některých nedorozumění.

Od roku 2015 CRSP stabilně nabízí Duchovní večery pro manžele 
s názvem „Jsme jedno a není nám to jedno?“, kterými v kostele sv. 
Michala v Brně provází jáhen Mgr. Jan Špilar. Jedná se velmi oblíbený 
program, kterého se pravidelně účastní desítky manželských párů. 

Na podporu rodinných vztahů jsme v roce 2017 uspořádali také dva 
víkendové pobyty Otec a syn na téma „Přežít“ a pobyt „Díky Bohu, že jsi“ 
pro matky a dcery.

Marcela Ondrůjová, ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči



8 9

Rok 
2017

Rok 
2017

PRAKTICKÉ KURZY

Cvičení s přípravou na porod 6× 6 lekcí 33

Cvičení pro těhotné 1× týdně 35

Zacházení s novorozencem, hygiena 5 /rok 44

Péče o nemocného kojence 3/rok 14

Celkem 685

Co říkají účastníci?
•	 Byli	jsme	spokojeni.
•	 Vysoká	odbornost.
•	 Kurz	by	mohl	být	delší	(Zacházení	s	novorozencem).
•	 Úžasná	lektorka,	praktické	ukázky.

Lektoři:

Předporodní kurzy

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

V roce 2017 se nám podařilo…

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

• přivítat v našich programech téměř o třetinu více klientů/návštěvníků 
než v předchozím roce

• zapojit se už posedmé do kampaně Světový týden respektu k porodu 
přednáškou PhDr. Miloslavy Kameníkové „Porod by měl mít svůj pravý 
čas, ale...“

Co říkají data?

TEMATICKÉ KURZY Frekvence Účastníci

Kurz pro nastávající rodiče / Konec těhotenství 7/rok 110

Kurz pro nastávající rodiče / Porod 7/rok 113

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

7/rok 110

Kurz pro nastávající rodiče / Šestinedělí, péče 
o novorozence

7/rok 110

Kurz pro nastávající rodiče / Kojení, výživa 7/rok 116

Porod by měl mít svůj pravý čas, ale... 
(přednáška v rámci Týdne respektu k porodu)

1/rok 7

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

TĚHOTNÉ ŽENY • NASTÁVAJÍCÍ RODIČEMLADÍ • PARTNEŘI • SNOUBENCI • 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.

Programy pro mladé páry, snoubence a manžele

Koordinátorka: Ilona Zaplatilová
 ilona.zaplatilova@crsp.cz

 Mgr. Milana Vykydalová

V roce 2017 se nám podařilo...

• rozšířit nabídku skupinové i individuální přípravy snoubenců 
a ztrojnásobit počet absolventů předsvatební přípravy v CRSP

• opět nabídnout a udržet atraktivní program „Škola parterství” pro 
mladé páry, které to spolu myslí vážně

• připravit a realizovat dva nové programy: Manželské večery pro 
manžele a Svatba. A co dál? pro snoubence a/nebo čerstvé manžele

• zapojit se do kampaně Národní týden manželství a uspořádat 
přednášku Recept na dobré manželství

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Skupinová Příprava na manželství (7 setkání) 9/rok 55 párů

Individuální Příprava na manželství 85 setkání 17 párů

Skupinová Příprava na manželství 
s individuálními termíny

76 setkání 45 párů

Večerní kurz partnerství 3 setkání 5 párů

Víkendový kurz partnerství 8 víkendů 18 párů

Manželské večery (8 setkání) 1/rok 8 párů

Svatba. A co dál? 1/rok 4 páry

Přednáška Recept na dobré manželství 1/rok 23

Bc. Blanka Čermáková
Mgr. Lucie Fridrichová
PhDr. Miloslava Kameníková
Bc. Petra Lacinová

Bc. Lenka Langarová
Bc. Hana Laskafeldová 
MUDr. Hana Levíčková
Bc. Miroslava Tomická

Ing. Petr Handlar
Mgr. Jan Špilar 
MUDr. Pavel Vít

PharmDr. Ivana Vítová
Mgr. Milana Vykydalová
RNDr. Miroslav Vykydal

Co říkají účastníci?
•	 Začali	jsme	spolu	zase	„chodit.
•	 Naše	komunikace	se	zlepšila.
•	 Našli	jsme	si	„čas	pro	manželství.
•	 Děkuji	za	váš	velmi	osobní,	individuální	a	podporující	přístup.
•	 Knih	o	partnerských	vztazích,	které	si	můžeme	kdykoliv	přečíst,	je	

několik,	ale	my	jsme	velmi	ocenili	Vaše	zkušenosti	a	příběhy	z	vlastního	
života,	díky	kterým	jsme	si	spoustu	věcí,	které	jste	se	nám	snažila	
předat,	dokázali	lépe	představit.

•	 Přípravu	na	manželství	vedenou	Vámi	jistě	budeme	doporučovat	
i	ostatním	párům.

Lektoři:

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

RODINY 

Programy na podporu rodičovských kompetencí

RODIČE

Kurz efektivního rodičovství ® 

Semináře efektivní výchovy

Koordinátorka: Mgr. Jana Vaňková
 jana.vankova@crsp.cz

V roce 2017 se nám podařilo…

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

• zahrnout do naší nabídky nově Kurz efektivního rodičovství 
v anglickém jazyce

• uskutečnit tři jednodenní tématické semináře efektivní výchovy

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

KER sobotní 1/rok 13

KER s hlídáním dětí 3/rok 30

Course of Effective parenting 1/rok 4

Seminář Emoce v našich životech a jak na ně 1/rok 12

Seminář Téměř na odchodu - výchova 
dospívajcících

1/rok 14

Seminář Výchova on-line dětí 1/rok 17

Co říkají účastníci?
•	 Skvělá	lektorka	s	životními	zkušenostmi	a	dlouholetou	praxí	jak	

s	rodinami,	tak	profesní.
•	 Kurz	mi	pomohl	v	tom,	že	jsem	klidnější,	radostnější	a	jistější.

• www.efektivnirodicovstvi.cz •

Pohybové hry s dětmi • Masáže kojenců • Programy 
v angličtině • Cvičení po porodu s hlídáním dětí

Koordinátorky: Mgr. Hana Pešatová (od 9/2017)
 hana.pesatova@crsp.cz
 Mgr. et Mgr. Ivana Štepánková (do 8/2017)

 Marta Ilievová, Dis. (do 6/2017)

V roce 2017 se nám podařilo…

• rozšířit team lektorů

• otevřít a naplnit novou aktivitu – Výtvarka pro rodiče s dětmi

• otevřít skupinku pro nejmenší děti Hrátky s miminky

• v rámci programů vedených v AJ se bohužel nepodařilo plně obsadit 
kurzy, aby se udržely, došlo tedy k jejich předčasnému ukončení 

• nabídnout aktivitu pro maminky s hlídáním dětí

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Pohybové hry s kojenci 6–12 měsíců / 
od 9/2017 Hrátky s miminky (1 běh)

1× týdně
18 dětí

(+ 18 rodičů)

Pohybové hry s kojenci 9–12 měsíců 
(1 běh)

1× týdně
33 dětí

(+ 33 rodičů)

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

2× týdně
52 dětí

(+ 52 rodičů)

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

2× týdně
42 dětí

(+ 42 rodičů) 

Výtvarka pro rodiče s dětmi 1× týdne
14 dětí

(+ 14 rodičů)

Marie Černínová 
Mgr. Lucie Fridrichová
Bc. Veronika Ijsselstijn
Mgr. Petra Lacinová 

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

•	 Díky	kurzu	se	mi	podařilo	změnit	styl	výchovy,	zkušenosti	lektorky	byly	
obohacující.

•	 Velmi	se	mi	líbily	praktické	úkoly,	které	jsme	si	na	sobě	vyzkoušeli	
a	vzájemné	sdílení	rodičovských	zkušeností.

Lektoři:

English exercise group for parents / 
grandparents with children

1× týdně 8

English Kids Club 1× 14 dní 9

Masáže kojenců 1/rok
4 děti

(+ 4 rodiče)

Mikulášská nadílka 32 dětí (+ 32 rodičů)

Cvičení po porodu s hlídáním dětí 1× týdně 26 maminek

Co říkají účastníci?
•	 Dcera	se	přestala	bát	neznámých	lidí.
•	 Nové	básničky	a	písničky.
•	 Kontakt	se	stejně	starými	dětmi.
•	 Příjemné	zpestření	běžného	týdne.
•	 Rozvíjení	pohybových	dovedností.
•	 Čas	i	sama	na	sebe.
•	 Naprostá	spokojenost…
•	 Škoda,	že	se	nepodařilo	sehnat	více	maminek,	moc	mě	to	se	synem	

bavilo,	podobnou	aktivitu	nenajdu.

Lektoři:

Bc. Veronika Ijsselstijn
Mgr. Milena Mikulková
Mgr. et Mgr. Petra Sapáková

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
Mgr. Jana Vaňková
Mgr. Libor Všetula

Aktivity projektu Rodičovství 
krok za krokem jsou 
podpořeny z dotačního 
programu Rodina.
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•	 Každé	téma	pro	mě	bylo	užitečné,	pomohlo	mi	zastavit	se	
a	zorientovat	se	v	dané	životní	etapě	(např.	fáze	psychorozvodu,	
potřeby	dětí,	apod.)

•	 Jak	nám	lektorka	ukázala,	že	si	umíme	poradit	sami	sobě.
•	 Děkuji	za	společenství,	sdílení,	upřímnost	a	nabídku	všeho,	co	komu	

funguje	a	měl	touhu	to	nabídnout	druhým,	aby	se	jim	ulevilo.

Publikace a média:
• Co	teď	a	co	potom?, brožura, Mgr. Milena Mikulková, Brno, 2017

Lektoři:

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

RODINY • Neúplné rodinyRODINY • TROJLÍSTEK sblížení tří generací®

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

doprovází	nás	na	výlety,	vozí	nás	autem,	sdílíme	to	společně	a	oživuje	
to	náš	vztah,	obohacuje	nás	to.	Když	má	chlapec	koncert,	jdeme	se	
podívat,	narozeniny	oslavujeme	s	ním,	máme	spolu	rodinný	vztah.

•	 Za	sebe	musím	říci,	že	se	mi	akce	Večerníček	na	výletě	moc	líbila	
a	byla	jsem	velmi	spokojena.	Odezvy	od	rodičů	byly	velmi	dobré,	
dětem	i	nám	se	to	moc	líbilo	a	uvítali	bychom	více	takových	
společných	akcí.	O	prázdninách	jsem	Vám,	myslím,	psala,	že	ze	všech	
tří	rodin	byly	děti	se	mnou	na	přívesnickém	táboře	a	moc	jsme	si	to	
všichni	užili.	Takže	u	nás	spolupráce	funguje.

•	 Paní	XY	je	spokojená,	rodinu	XY	i	chlapce	moc	chválí	-	jsou	slušní,	
milí,	chlapec	je	vychovaný	-	zatím	se	viděli	dvakrát	a	probíhalo	to	
v	pořádku	a	rodina	se	vyjádřila,	že	babičku	zase	rádi	uvidí.

Publikace a média:

• Bulletin ženy 50+ 4/17

• Zpravodaj městské části Brno-střed 11/17

• Občasník městské části Brno-Bystrc 4/17

• Český rozhlas Brno/Zaostřeno - online reportáž 1/17

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

 Marta Ilievová, DiS. (do 6/2017)

Koordinátorky: Ing. arch. Marie Veselá
 marie.vesela@crsp.cz

V roce 2017 se nám podařilo…

• vést 17 vstupních pohovorů se zájemci o službu Trojlístek

• propojit 18 rodin s náhradními babičkami

• uskutečnit společné setkání náhradních babiček s názvem „Kafe 
s Trojlístkem“, na kterém mohly sdílet mezi sebou své zkušenosti 
a zážitky z rodin, ve kterých pomáhají s péčí o děti

• uspořádat společnou akci pro rodiny a náhradní babičky s názvem 
Večerníček na výletě - zábavné odpoledne s ekologickým programem 
na pracovišti Jezírko 

• úspěšně propagovat službu v brněnských farnostech, knihovnách 
a úřadech městských částí. 

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci 

Kafe s Trojlístkem 2 36

První pomoc dětem I. 1 4

První pomoc dětem II. 1 4

Večerníček na výletě 1 42

Co říkají účastníci?
•	 Chlapec,	kterého	hlídám,	je	takový	Einštein,	má	rád	čísla,	je	šikovný.	

Je	pro	mě	příjemným	překvapením,	že	můj	manžel	se	připojil	k	hlídání,	

• www.trojlistek.com •

Na rozcestí

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

V roce 2017 se nám podařilo…

• úspěšně navázat na službu z minulých let, která se věnuje neúplným 
rodinám

• nabídnout možnost individuálního poradenství, a zároveň také 
možnost sdílení prostřednictvím otevřené skupiny

• podpořit zúčastněné osamělé rodiče setkání v jejich obtížné životní 
etapě

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Klub sólo rodičů 1× 14 dní 18

Kurz Na rozcestí (3 setkání) 1/rok 8

Poradenství 1× 14 dní 13

Klubíčko 1× 14 dní 6

Víkendový pobyt 1/rok
18

(8 dospělých 
a 10 dětí)

Co říkají účastníci:
•	 Děkuji	za	smysluplný	a	pohodový	víkendový	pobyt.	Jsem	ráda,	že	se	

Centrum	věnuje	péči	o	rozvedené	lidi,	osamělé	rodiče.
•	 Všechna	témata	pro	mě	byla	velmi	užitečná.	Každé	mělo	nějakou	

přínosnou	hodnotu.

Tereza Kubešová 
Mgr. Dora Lukášová Salaquardová 

Mgr. Milena Mikulková 
JUDr. Lenka Sazečková 

Aktivity projektu Rodičovství 
krok za krokem jsou 
podpořeny z dotačního 
programu Rodina.
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Garantujeme komplexní proškolení lektorů vedené odborníky s dlouholetými zkušenostmi z praxe.

LEKTOŘI

Garantujeme komplexní proškolení lektorů vedené odborníky s dlouholetými zkušenostmi z praxe.

LEKTOŘI

Lektorský kurz efektivního rodičovství ®

Koodinátorka: Mgr. Jana Vaňková
 jana.vankova@crsp.cz

V roce 2017 se nám podařilo…

• opět zorganizovat kurz pro lektory efektivního 
rodičovství a pokračovat v šíření jeho myšlenek nejen mezi rodiče, ale 
i mezi nové lektory

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Kurz pro lektory KER 1/rok 9

Co říkají účastníci?
•	 Na	výcviku	se	mi	líbila	otevřenost,	atmosféra,	společenství	a	výborné	

lektorské	vedení.
•	 S	formou	a	organizací	výcviku	jsem	byl	zcela	spokojený.
•	 Poznatků	získaných	na	tomto	kurzu	využiji	jak	v	rodině,	tak	při	

lektorské	práci.

•	 Děkuji	za	prohlubování	lektorských	dovedností,	organizace	i	obsah	
semináře	se	mi	líbil.

•	 Opět	se	těším	na	příští	rok	a	na	nová	témata	v	lektorském	vzdělávání.

Lektoři
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Kurz pro lektory příprav na manželství

Koodinátorka: Ilona Zaplatilová
 ilona.zaplatilova@crsp.cz

V roce 2017 se nám podařilo…

• slavnostně předat osvědčení novým lektorům Příprav na manželství 
všem jedenácti manželským párům, které prošly teoretickým školením 
v roce 2016 (září–prosinec) a splnili také praktickou část kurzu v roce 
2017

• na podzim 2017 zahájit nový Kurz pro lektory příprav na manželství 
pro dalších osm manželských párů

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Kurz pro lektory příprav na manželství 1/rok 8 párů

Lektoři:
Mgr. Milana Vykydalová a RNDr. Miroslav Vykydal

•	 Velmi	dobře	vyvážená	a	propojená	teorie	s	praxí,	množství	inspirace	
a	praktických	foto	návodů	s	sebou.

•	 Kurz	v	mnohém	předčil	mé	očekávání,	pouze	by	snesl	mít	více	hodin.

Lektoři:

Metodiky pohybových aktivit

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

V roce 2017 se nám podařilo…

• získat akreditaci MŠMT pro kurz Pohybových her

• získat akreditaci pro inovované kurzy Inspirací hravou TV a realizovat 
jednu jeho část

• s pomocí nové lektorky vnést svěží vítr do praktických částí kurzů 
cvičení s předškoláky

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

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

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

Metodika cvičení s předškoláky 2/rok 23

Inspirace hravou TV 1/rok 11

Co říkají účastníci?

•	 Velice	si	vážím	výborných	lektorek	a	jejich	dlouholeté	praxe,	která	je	
očividná	a	jejich	zápalu	pro	tuto	cílovou	skupinu.

•	 Kladně	hodnotím	materiální	a	koordinační	zajištění	kurzu.

•	 Úžasné	inspirace	pro	další	práci.

•	 Dobré/	vhodné/	bezvadné	místo	konání	a	zázemí.

•	 S	kurzem	jsem	velice	spokojená	po	teoretické	i	praktické	stránce.

Tereza Boháčová, DiS.
Mgr. Hana Filipová

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

VEŘEJNOST - VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ

Ženy v pohybu aneb zdravý pobyb ženám  
(do 6/2017 Zdravotní cvičení)

Koordinátorky: Mgr. Hana Filipová

 hana.filipova@crsp.cz

V roce 2017 se nám podařilo…

• udržet zájem o kurz a stávající rozsah účastníků.

• ustálit tři klasické běhy a rozběhnout lekci s hlídáním dětí

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Zdravotní cvičení 3× týdně 30

Ženy v pohybu 4× týdně 40

Co říkají účastníci?
•	 Do	cvičení	chodím	pravidelně	již	delší	dobu	a	rozhodně	budu	

pokračovat.
•	 Úplně	jiné	cvičení,	se	kterým	jsem	objevila	netušené	možnosti	svého	

těla	a	díky	kterému	jsem	si	za	půl	roku	opravdu	zlepšila	rovnováhu.
•	 Cvičení	je	vedeno	velmi	dobře	a	lektorka	pohotově	reaguje	na	náladu	

skupiny,	únavu	a	počasí.	
•	 Během	cvičení	mi	přijde,	že	se	nic	moc	neděje,	ale	druhý	den	velice	

dobře	poznám,	se	kterými	partiemi	jsme	pracovali.

Lektoři:

Kurz Úrazy a první pomoc dětem
Seminář Vady páteře u dětí

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

 Marta Ilievová, DiS. (do 6/2017)

V roce 2017 se nám podařilo…

• udržet naši nabídku kurzů pro veřejnost

• zorganizovat externí kurz a vydat se za hranice Brna

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Úrazy a první pomoc dětem 3/rok 34

Vady páteře u dětí 1/rok 7

Co říkají účastníci?
•	 Vysoká	odbornost
•	 Velmi	přínosné
•	 Praktické	ukázky
•	 Příklady	z	praxe

Lektoři:
Mgr. Hana Filipová
Bc. Petra Lacinová
MUDr. Hana Levíčková

Mgr. Hana Filipová
Mgr. Kateřina Janíčková

Iva Kučerová
Mgr. Jana Vaňková

Oslava svátků rodiny

Registrační číslo projektu: 66/2017

Projekt na podporu rodinných vztahů, zviditelnění rodiny 
a umožnění prožít všem členům rodiny společný čas bez nutnosti řešit starosti 
všedního dne.

V rámci projektu byly realizovány dvě aktivity podporující společně trávný čas 
rodin:

• Den pro rodinu, který uskutečnil též jako oslava 25. výročí založení 
organizace CRSP - zábavná stanoviště s úkoly, kouzelník, divadlo, 
výtvarné tvoření, fotokoutek, přednáška „Kupředu přes minulost”

• Odpoledne pro tatinky a jejich děti jako připomínka Mezinárodního 
Dne otců - téma záchranáři a hasiči

Co říkají data?

Program

Den pro rodinu cca 40 rodin / 200 osob

Den otců cca 15 rodin

Orientální břišní tance a Indické tance

Koordinátorka: Mgr. Jana Vaňková
 jana.vankova@crsp.cz
 Marta Ilievová, DiS. (do 6/2017)

V roce 2017 se nám podařilo…
• naplnit tři skupiny různě pokročilých lekcí Orientálních břišních tanců 

a jednu skupinu Indických tanců; v letních měsících zorganizavat dvě 
speciální hodiny Orientálních břišních tanců

• na konci každého pololetí zorganizovat závěrečný orientální večírek 
se zajímavými hosty a hojnou účastí kurzistek i návštěvníků z řad 
přátel, kamarádů a rodin

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Orientální břišní tance - začátečníci 1× týdně 12

Orientální břišní tance - pokročilí I 1× týdně 23

Orientální břišní tance - pokročilí II 1× týdně 29

Indické tance 1× týdně 5

Letní Orientální břiší tance 2/rok 14

Orientální večírek 2/rok 150

Co říkají účastníci?
•	 Díky	kurzu	jsem	poznala	mnoho	fajn	lidi,	tvoříme	dobrou	partu	

a	jednou	za	čas	spolu	strávíme	i	víkend.

Lektoři:

Nabízíme zájmové vzdělávání pro širokou veřejnost i volnočasové aktivity.

VEŘEJNOST - VOLNÝ ČAS A VZDĚLÁVÁNÍ

Bc. Petra Čížková Andrea Jamborová
Aktivity projektu Rodičovství krok za krokem  

jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
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POUTĚ RODIN

Deicézní pouť rodin • Rodinná pouť na Vranov
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.

DUCHOVNÍ PROGRAMY

18

Duchovní obnovy • Programy pro rozvedené

Koodinátorka: Ilona Zaplatilová

 ilona.zaplatilova@crsp.cz

V roce 2017 se nám podařilo…

• pokračovat ve stávajících duchovních programech

• u některých programů došlo k nárůstu účastníků

• rozvíjet a podporovat dobré vztahy v rodinách, mezi manželi, rodiči 

a dětmi

• poskytnout duchovní posilu a pomoc účastníkům programů

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Duchovní večery pro manžele 1/měsíc 240

Postní duchovní obnova pro manžele 1/rok 24

Adventní duchovní obnova pro manžele 1/rok 34

Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte 1/měsíc 21

Duchovní obnova pro rozvedené 1/rok 11

Rozvod a život rozvedených v církvi 1/rok 20

Začít znovu (7 setkání) 1/rok 12

Duchovní setkání pro rozvedené 1/rok 15

Víkendový pobyt Matka a dcera 1/rok 22

Víkendový pobyt Otec a syn 1/rok 12

Co říkají účastníci?
•	 Čas	být	spolu,	prostor	pro	adoraci
•	 Možnost	sdílení	se	s	lidmi	se	stejným	osudem
•	 Dokázala	jsem	odpustit	bývalému	manželovi
•	 I	po	rozvodu	se	dá	plnohodnotně	žít
•	 Víkend	byl	super,	rádi	přijedeme	i	příště
•	 Pobyt	se	synem	jsme	si	oba	moc	užili

Publikace a média:
• Katolický týdeník, Acta curie, TV NOE

Lektoři:

P. Dipl. theol. Daniel Bořkovec, ISch
Alena Hrbková
Mgr. Pavel Klang
R. D. Ing. Jan Kotík
Mgr. et Mgr. Dominika Hana 
Kubíková
R. D. Mgr. Roman Kubín

MUDr. Hana Levíčková
R. D. doc. Mgr. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
R. D. Mgr. Jan Pacner
Mgr. Milan Pilát
Mgr. Terezie Pilátová
Mgr. Česlav Škvařil
Mgr. Jan Špilar

Rodinná pouť na Vranov 23. 4. 2017 
Diecézní pouť rodin 2. 9. 2017

Koordinátorky: Mgr. Jana Vaňková
 jana.vankova@crsp.cz

 Ilona Zaplatilová
 ilona.zaplatiova@crsp.cz

V roce 2017 se nám podařilo…

• uspořádat 14. ročník Diecézní pouti rodin a zajistit program pro 
odhadem 700 účastníků

 » účinkující: divadlo S radostí, kapela S radostí

 » přednášející: Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, Mgr. Tereza Kozderová, 
Mgr. Terezie Pilátová

 » organizační tým: Biskupství brněnské (Diecézní centrum mládeže, 
Katechetické centrum), Centrum pro rodinu a sociální péči, 
Spokojený senior – KLAS z.s., Farnost Žďár nad Sázavou II., Akce 
se zúčastnilo přibližně 70 dobrovolníků

• zorganizovat 8. ročník Rodinné pouti z Lelekovic do Vranova u Brna 
s programem v Duchovním centru Vranov (dětská katechze, divadlo)

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Rodinná pouť Vranov 1/rok 110

Diecézní pouť rodin 1/rok 700

Mediální partner:

Rádio Proglas
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•	 Velmi	příjemná	lektorka	a	podle	mě	skutečný	odborník.	Myslím,	že	je	
to	pro	ni	nejen	práce,	ale	i	povolání,	děkuji.	

•	 Program	pro	děti	byl	zajímavý,	děti	se	bavily	i	rodiče	byli	zapojení,	
výborná	organizace.	

Lektoři

Všechny naše děti

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

V roce 2017 se nám podařilo…

• založit pilotní verzi služeb pro osvojitelské rodiny

• navázat spolupráci s několika adoptivními rodiny a zjistit jejich 
potřeby 

• absolvovat stáž v organizaci Amalthea, kde jsme získali inspiraci, jak 
služby poskytovat

• zrealizovat čtyři odborné semináře na témata z oblasti osvojení

• podpořit sourozenecké vazby v pěstounských rodinách 
na víkendovém vzdělávacím pobytu

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Základní jednorázové poradenství 3 5

Doprovázení osvojitelských rodin 4 4

Podpora při upevňování vazeb v rodině 2 2

Seminář pro osvojitele 4 19

Hlídání dětí během seminářů 2 3

Podpora biologických dětí v pěstounských 
rodinách

1 6

Co říkají účastníci:
•	 Celý	víkend	byl	moc	pěkně	zorganizovaný,	skvělé	přednášky,	bezva	

program	pro	děti	všech	věkových	kategorií.	

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

SLUŽBY PRO OSVOJITELSKÉ RODINYSLUŽBY URČENÉ PĚSTOUNSKÝM RODINÁM

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

Bavlnka (respitní skupinka pro děti) 14 52

Víkendové vzdělávací pobyty 2 40

Výlet pro děti 1 9

Příměstský tábor 1 10

E-learningové kurzy 207 70

Základy diagnostiky rodiny pro sociální 
pracovníky

2 23

Co říkají účastníci?
•	 Ve	Vranově	jsem	nikdy	nebyla,	jsem	překvapena,	jak	je	to	tu	hezké	

po	všech	stránkách…	Centrum,	ubytování,	počasí…	Vivat	celé	
organizaci!!!

•	 Dobrá	organizace,	zajištěné	hlídání,	dostupné	prostory	pro	trávení	
času	s	dětmi.	Děkujeme	za	přívětivý	a	lidský	přístup	ze	strany	CRSP	
i	paní	lektorky.

Publikace a média:
• https://dobrystart.cz/, 5. 4. 2017

Lektoři:

Vedoucí služby: Mgr. et Mgr. Anna Orlová
 anna.orlova@crsp.cz

Klíčové pracovice: Bc. Tereza Jelínková
 Mgr. Zdeňka Rohrerová
 Veronika Růžičková, DiS.

V roce 2017 se nám podařilo…

• uzavřít 3 nové dohody o výkonu pěstounské péče. Tři dohody byly 
z různých důvodů ukončeny, na konci roku 2017 jsme tak měli 
uzavřených 40 dohod s pěstounskými rodinami z Brna a okolí

• pokračovat ve spolupráci s týmem odborníků, konkrétně s psychology 
Mgr. Z. Sakařovou, Mgr. P. Sakařem, Ph.D., Mgr. E. Oujezskou, 
Mgr. J. Smetanou a speciální pedagožkou Mgr. Š. Pantůčkovou

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

• v rámci zajišťování povinného vzdělávání pěstounů zrealizovat 
vzdělávací semináře, pravidelná klubová setkání pěstounů a dva 
víkendové vzdělávací pobyty a rozšířit nabídku e-learningových kurzů 
o tři nové kurzy a díky podpoře organizace Soroptimist International 
Club Brno I. knihovničku sloužící pěstounům pro samostudium 
o mnoho zajímavých titulů

• pokračovat v realizaci projektu na podporu kvality sociálně-právní 
ochrany dětí „Podpora plánování průběhu pěstounské péče“

• zrealizovat jednodenní výlet pro děti v rámci respitních akcí

• díky projektu Krabice od bot obdarovat děti z pěstounských rodin 
vánočními dárky na předvánočním setkání pro pěstounské rodiny

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Klubová setkání 10 62

Vzdělávací semináře 4 25

Mgr. Ondřej Bouša
Mgr. Martin Bušina
Mgr. Hana Brodníčková
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.
Mgr. Eva Fojtová

Mgr. Peter Kollár
PhDr. Martina Kosová
Mgr. Kamil Litvik
Mgr. Hana Oravcová
Mgr. Věra Žůrková

• www.sluzbypestounum.cz •

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Mgr. Ondřej Bouša
Mgr. Hana Brodníčková
Mgr. Markéta Dobiášová
Mgr. Dominik Filip
Luďka Kamenská

Mgr. et Mgr. Anna Orlová
Mgr. Šárka Pantůčková
Mgr. Zdeňka Rohrerová
Bc. Veronika Růžičková, Dis. 

• www.sluzbypestounum/pro-osvojitele.cz •

Aktivity projektu Rodičovství 
krok za krokem jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina.
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Nabízíme jak skupinové programy pro děti s ADHD, tak i individuální práci v přirozeném sociálním prostředí dítěte. Pro rodiče 
a pracovníky s dětmi realizujeme řadu odbornýych vzdělávacích programů.

PROGRAMY V OBLASTI PODPORY RODIN S DĚTMI S ADHD

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci 

Háďata - program pro rodiče 
s hyperaktivními a neklidnými dětmi

1× týdně
16 dětí 

(+ 16 rodičů

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

1× 14 dní 24

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

1× 14 dní 22

Otevřená rodičovská skupina 1/měsíc 91

Poradna V klidu o neklidu dle potřeb 23

Co říkají účastníci?

•	 Program	a	přístup	lektorek	je	vynikající	a	jsme	moc	spokojeni.

•	 Vidím	velké	pokroky	u	syna	a	rozhodně	chceme	pokračovat	
i	vbudoucnu,	má	to	smysl.	

•	 Syn	se	vždy	těší	na	další	Skeener.

•	 Obdivuji	lektorky,	že	dokáží	skupinu	neposedných	dětí	zabavit	
a	zároveň	s	nimi	tvořit	i	smysluplný	program.

•	 Je	to	program,	který	nikde	jinde	nenajdeme.	Rozhodně	chceme	
pokračovat	i	v	budoucnu,	už	teď	jsme	nahlášeni	na	další	pololetí.

•	 Velmi	oceňuji	profesionální	přístup	a	znalosti	lektorky.

Lektoři:

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

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

 Mgr. Markéta Dobiášová (do 6/2017)

V roce 2017 se nám podařilo…

• zapojit aktivně do programu Háďata celkem 16 rodičů 
s hyperaktivními a neklidnými dětmi ve věku 4–7 let

• zachovat ověřené rozčlenění programu během roku do 3 běhů, 
abychom uspokojili zájem většího počtu rodičů s dětmi

• obohatit metodiku programu Háďata o nové aktivity
• poskytnout rodičům a dětem kvalitně strávený čas s cílem inspirovat 

se vhodnými a podpůrnými technikami pro práci s hyperaktivními 
a neklidnými dětmi 

• do programu SKEENER aktivně zapojit hyperaktivní a neklidné dětí 
ve věku 8–13 let, které jsme rozdělili do dvou skupin dle věkových 
kategorií (8–10 let a 11–13 let)

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

• stabilizovat hyperaktivní a neklidné děti v rámci skupiny tak, aby 
dokázaly ve skupině fungovat a zapojovat se do programu

• neustále držet velký zájem o problematiku hyperaktivních 
a neklidných dětí a vysokou návštěvnost skupiny

• podpořit vysoký počet rodičů v problematice ADHD

Rok 
2017

Nabízíme jak skupinové programy pro děti s ADHD, tak i individuální práci v přirozeném sociálním prostředí dítěte. Pro rodiče 
a pracovníky s dětmi realizujeme řadu odbornýych vzdělávacích programů.

PROGRAMY V OBLASTI PODPORY RODIN S DĚTMI S ADHD

Lektoři:

Mgr. Blanka Burešová
Mgr. Markéta Dobiášová
Bc. Lucie Fráňová

Vzdělávací programy - kurzy pro rodiče i odborníky

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

 Mgr. Markéta Dobiášová (do 6/2017)

V roce 2017 se nám podařilo…

• naplnit akreditované kurzy Úvod do problematiky ADHD a Praktická 
doporučení pro práci s dítětem s ADHD vysokým počtem účastníků

• díky akreditovaným kurzům podpořit celkem 50 rodičů a odborníků 
a zvýšit jejich výchovné a odborné kompetence při práci 
s hyperaktivními a neklidnými dětmi

• otevřít alespoň jeden neakreditovaný kurz při frekvenci 2× ročně 

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci 

Úvod do problematiky ADHD (8 hod.) 2/rok 27

Praktická doporučení pro práci s dítětem 
s ADHD (16 hod.)

2/rok 23

Jak vychovávat dítě s ADHD 2/rok 8

Co říkají účastníci?
•	 Zcela	jistě	lektor	na	svém	místě-mluví	ze	svých	bohatých	zkušeností,	

příjemná	rétorika,	přizpůsobení	kurzu	požadavkům	účastníků.
•	 Bylo	to	skvělé	a	velmi	mě	to	obohatilo.
•	 Skvělé	lektorské	dovednosti	a	moc	příjemný	projev	obou	lektorek.
•	 Příjemné	vystupování	a	zajímavý	projev,	užitečné	informace.
•	 Výborný,	každý	rodič	by	měl	absolvovat	hned	při	stanovení	diagnózy,	

ulehčilo	by	to	velmi	situaci	v	rodině.	Učitelé	a	vychovatelé	taktéž.	

Mgr. Blanka Burešová
Bc. Petr Davídek
Mgr. Markéta Dobiášová
Bc. Lucie Fráňová

Bc. et Mgr. Iva Chlebková
Bc. Tereza Jelínková
Mgr. Tatiana Jopková

• www.neklidne-deti.cz •

Aktivity projektu Rodičovství 
krok za krokem jsou 
podpořeny z dotačního 
programu Rodina.
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Prevence rizkového chování dětí s ADHD

Registrační číslo projektu: 2739-6/2017-3

Doba realizace projektu: 1. 2.–31. 12. 2017

V rámci projektu byly realizovány celkem tři aktivity, a to Trénink sociálních 
a emočních dovedností TreDo, Mobilní poradna ve školách a Moderované 
diskuze. Všechny uvedené aktivity směřovaly k prevenci rizikového 
chování dětí s ADHD a to jak přímo ve školách, tak v rodinách, skupinově 
i individuálně. Cílem projektu byla systematická práce s dětmi s ADHD 
v třídním kolektivu i mimo něj, individuálně i skupinově. K tomuto cíli byly 
voleny takové způsoby naplňování, které byly pro tyto děti přijatelné a mohly 
probíhat zážitkovou a zábavnou formou, pro rodiče, učitele a další pečující 
osoby pak sloužila mobilní poradna ve školách.

Co říkají data?

Program

Trénink sociálních a emočních dovedností 12 tříd / 80 setkání

Mobilní poradna ve školách celkem 230 poradneství

Moderované diskuze podpořeno 31 dětí

Hodnocení projektu

Se základními školami, které s projektem aktivně spolupracovaly skrze 
programy ve třídách, se spolupracovalo velmi dobře, docházelo k naplňování 
vzájemných potřeb a využití všech dostupných možností spolupráce 

a podpory. Ze strany škol i rodičů jsme zaznamenali obrovský zájem 
o pokračování projektu.

Projekty pro rodiny s dětmi ADHD

PROGRAMY V OBLASTI PODPORY RODIN S DĚTMI S ADHD

Sociálně aktivizační služba pro seniory

SENIORKY, SENIOŘI

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Ambulantní práce
2× týdně a dle potřeb klienta 

na 1,5 hodiny
14

Terénní práce
1× týdně u každého klienta 

na 1,5 hodiny
17

Finančně nás podpořili:

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

Bok po boku

Vedoucí služby: Mgr. Veronika Lelková, DiS.
 veronika.lelkova@crsp.cz

Další pracovníci:  Mgr. Zuzana Hartmanová
 Mgr. Blanka Krotká

V roce 2017 se nám podařilo…

• podporovat celkem 31 klientů při řešení jejich osamělosti

• těmto klientům jsme poskytli 2505 intervencí při terénní práci a 1563 
intervencí ambulantně

• 1130 hodin trávili pracovníci podporou terénních klientů u nich 
doma, aby nebyli osamělí měli možnost sociálního kontaktu, 127 
hodin pracovníci za těmito klienty cestovali

• 386 hodin trávili pracovníci s klienty při skupinových setkáváních, kde 
se byli v kontaktu se svými vrstevníky, byli podporováni v navazování 
nových přátelství a aktivnímu zapojení do programu setkání

• 55 hodin byla klientům poskytována ambulantní individuální 
podpora na základě jejich aktuálních potřeb

• veškerá podpora klientů směřovala k udržení jejich soběstačnosti

• spolupracovali jsme přitom s institucemi jako Tyfloservis, Unie 
neslyšících, Národní rada osob se zdravotním postižením, Sdružení 
obrany spotřebitelů, Sdružení Práh, Klára pomáhá, sociálně 
aktivizační služba Pretium, Spokojený senior – KLAS z. s., služba 
Dopravního podniku města Brna Seniorbus. Velmi často jsme rovněž 
spolupracovali a odkazovali naše klienty na specializovaná pracoviště 
odborných lékařů, především psychologů a psychiatrů a také 
na krizové linky pro seniory

• díky využívání služby mohli všichni klienti zůstat ve svém přirozeném 
prostředí- ve svých domovec

Mám ADHD a vím, co smím

Registrační číslo projektu: MGS/A27/2014

Doba realizace projektu: 1. 1. 2015–30. 4. 2017

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. V posledním období projektu jsme postupně ukončovali a uzavírali 
klíčové aktivity Případové konference a Terénní práci v rodině, úspěšně 
jsme také realizovali druhý běh vzdělávacího kurzu „Metody posilování 
práv dítěte s ADHD”. Ukončili jsme a vyhodnotili spolupráci jak s rodinami 
v rámci terénní práce, tak s facilititátory, kteří nám po celou dobu projektu 
zajišťovali facilitaci případových konferencí. Zároveň jsme inovovali metodiku 
případových konferencí a metodiku terénní práce v rodině. O realizaci 
případových konferencí “šitých na míru” jsme vytvořili odborný článek, který je 
dostupný na našich webových stránkách www.neklidne-deti.cz.

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

Případové konference 5×

Terénní práce v rodicě 6 rodin / 69 návštěv

Kurz Metody posilování práv dítěte s ADHD 15 odborníků

• www.neklidne-deti.cz •

Aktivity projektu Rodičovství krok za krokem jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina.
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Co říkají data?

Program Počet setkání Účastníci 

Návštěvnost Family Pointu 
na Josefské 1 (péče o dítě, hra, 
odpočinek)

denně
přibližně 50 

rodičů, prarodičů 
a dětí 

Zprostředkování poradenství 
(osobně, mailem, telefonicky)

měsíčně 10 klientů

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

Středa 1× 14 dní, 
10.00–11.00 hod.

187 rodičů 
a prarodičů 

s dětmi na 21 
Akcích FP

Internet pro veřejnost denně 1–2 osoby

Návštěvnost webu www.
familypoint.cz

měsíčně
průměrně 658 

návštěv

Návštěvnost webu www.brno.
familypoint.cz

měsíčně
průměrně 708 

návštěv

Počet Family Pointů

Počet Family Pointů v Brně
33 Family Pointů  

(1 kontaktní, 32 základních) 

Počet Family Pointů v JMK  
(mimo město Brno)

32 Family Pointů  
(1 kontaktní, 31 základních) 

Počet Family Pointů mimo JMK
11 Family Pointů  

(6 kontaktních, 5 základní ch)

Služba Family Point

Vedoucí služby: Bc. et Mgr. Iva Chlebková
 iva.chlebkova@crsp.cz

 Mgr. Martina Slouková (do 3/2017)

Kontaktní pracovice: Monika Janečková (městská koordinátorka)
 Barbora Loukotová
 Ing. arch. Marie Veselá

V roce 2017 se nám podařilo…

• navýšit počet účastníků akcí kontaktního Family Pointu v Brně o 75 %

• zvýšit počet sledujících příznivců na Facebookovém profilu na 530

• rozesílat newsletter Family Pointu na 1600 adres

• uspořádat Setkání odpovědných osob všech Family Pointů

• rozvézt po Family Pointech v JMK plyšáky a další hračky, které 
jsme dostali darem od Magistrátu města Brna, Odboru zdraví, 
a na základě sbírky organizované společně s Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje v rámci Týdne pro rodinu 

• díky dotaci z Krajského úřadu JMK dovybavit základní Family Pointy 
v JMK (nakoupit nové přebalovací podložky, stolečky, židličky, krmící 
židličky, hračky pro děti, stojany na letáky, knížky aj.) 

• prezentovat službu Family Point na Setkáních koordinátorů rodinné 
politiky v Brně a Olomouci

• uskutečnit 33 metodických návštěv na jednotlivých Family Pointech

• založit celkem 9 nových Family Pointů, z toho 6 v rámci 
Jihomoravského kraje, 2 v kraji Vysočina a jeden kontaktní Family 
Point v Olomouci

• rozjednat vznik dalších 5 nových míst

• připravit nový leták s mapou všech Family Pointů

Služba, která rodičům a prarodičům umožňuje pečovat o děti ve veřejném prostoru. Vytváří síť míst, kde lze nakojit, nakrmit či 
přebalit dítě, ale také získat kontakty na prorodinné organizace poskytující různé služby a poradenství.

FAMILY POINT místo pro rodinu ®

Lektoři a spolupracovníci:Z návštěvních knih Family Pointů:
•	 	„Moc	díky,	nemuset	s	sebou	vláčet	

nočník	a	moci	se	spolehnout	na	jeho	
čistotu	zde	je	super!“

•	 	„Děkuji	za	možnost	využít	této	skvělé	služby!	Přístřeší	a	klid	pro	
nakojení	oceňuji	nejen	v	nepříznivém	počasí,	ale	i	kdykoli	jindy.	Vím,	
že	tady	moje	plačící	nebo	pokakané	miminko	nikoho	neobtěžuje.		
Jsem	nesmírně	ráda,	že	žiji	v	zemi,	kde	jsou	takovéto	vymoženosti	
obecně	podporovány!	Family	Point	využívám	jak	zde	na	Josefské,	tak	
také	v	Lužáneckém	parku.“	

•	 „Dobrý	den,	je	to	tady	moc	příjemné,	pohodlné	a	klidné	místo.	Skvělé,	
že	je	to	uprostřed	Brna	a	člověk	tady	může	v	klidu	pobýt,	přebalit	
a	nakojit.	Děkuji.	Budu	doporučovat.	Magdalence	se	líbí	vaše	rybičky	
nad	přebalovacím	pultem.	Příjemný	personál.	Děkuji!“	

•	 	„První	návštěva	family	pointu.	Velmi	mile	nás	překvapilo	celé	
vybavení	a	příjemné	prostředí.	Určitě	tu	nejsme	naposledy.	Promyšlené	
do	detailu.	Děkujeme!“	

•	 Služby	Family	Pointů	jsou	skvělé.	Máme	jako	maminky	možnost	najít	
útočiště,	nakojit,	přebalit…	Je	tu	čisto,	klid	a	moc	příjemné	paní.	Je	
to	také	velmi	dobrý	informační	bod	pro	maminky,	které	mají	nějaké	
životní	problémy.	Mohou	zde	najít	informace,	odrazový	můstek,	
přátele…	Opravdu	fandím!	A	za	všechny	děkuji.	

•	 Příjemné,	voňavé	prostředí.	Všichni	odtud	odcházíme	uklidnění	a	plní	
pozitivní	energie.	Díky!

•	 „Děkuji,	že	jste	a	že	se	díky	vám	nemusím	bát	chodit	s	malou	
do	města!	Úžasná	služba,	moc	si	toho	vážím.	Příjemné	prostředí,	
pohodový	ostrůvek	uprostřed	ruchu,	útulno.	Velké	díky!“	

Publikace a média:
• Zpravodaj městské části Brno-Medlánky – číslo 5, říjen 2017 („Místo 

přátelské rodině v Medlánkách“) – vznik nového Family Pointu

Služba, která rodičům a prarodičům umožňuje pečovat o děti ve veřejném prostoru. Vytváří síť míst, kde lze nakojit, nakrmit či 
přebalit dítě, ale také získat kontakty na prorodinné organizace poskytující různé služby a poradenství.

FAMILY POINT místo pro rodinu ®

Bc. Eva Brunclíková
Mgr. Markéta Dobiášová
Monika Janečková
Bc. Tereza Jelínková
Mgr. Martina Jindrová
Zuzana Koláriková
MUDr. Hana Levíčková

Zuzana Medňanská
Mgr. Anna Orlová
Mgr. Hana Pešatová
Mgr. Vendula Plačková
Mgr. Martina Pravcová
MUDr. Lucie Sedláčková
Radka Svobodová

Bc. Marie Rampáčková
Mgr. Blanka Urbánková
Mgr. Jana Vaňková
Ing. arch. Marie Veselá
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• Umožnit rodičům hyperaktivních a neklidných dětí návrat na trh 
práce, snížit jejich sociální izolaci a diskriminaci na trhu práce a tím 
i ve společnosti.

Koordinátorky: Mgr. Jana Dubová
 jana.dubova@crsp.cz 

 Bc. et Mgr. Iva Chlebková
 iva.chlebkova@crsp.cz
 Mgr. et Mgr. Ivana Štepánková
 ivana.stepankova@crsp.cz

 Bc. Lucie Fráňová
 Mgr. Martina Slouková

V roce 2017 se nám podařilo…
• vzbudit vyšší zájem o oba dětské kluby,
• navýšit počet studentů, kteří se zapojili do služby „Taxík“, která 

napomáhá vyššímu a pravidelnějšímu počtu dětí v klubu,
• stabilizovat skupinku dětí v klubech tak, aby dokázala vzájemně 

spolupracovat,
• uplatňovat principy efektivního rodičovství natolik, že zpětná vazba 

od rodičů je velmi pozitivní

Co říkají data?

Program Počet setkání Účastníci 

Dětský klub KERáček pondělí–čtvrtek 11

Dětský klub HYPERáček pondělí–pátek 26

Dětský klub Ježeček pondělí–čtvrtek 23

Příměstské tábory KERáček 4× 55

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí od července 2016 nové služby 
Hyperáček, KERáček a Ježeček, v rámci kterých probíhají realizace: 

• jarních, letních a podzimních příměstských táborů (Brno, Jihlava, 
Třešť)

• odpoledních dětských klubů (otevřeny denně během školního roku – 
v Brně a v Jihlavě); součástí dětských klubů je i zajištění doprovodu 
dítěte ze školy či z/do kroužku

Realizace těchto aktivit je financováno z projektu: Rodina i kariéra - není 
žádná bariéra.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000251

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016–30. 6. 2018

Projekt reaguje na nedostatečné kapacity zařízení péče o děti. Jeho cílem je 
umožnit rodičům dětí na 1. stupni ZŠ návrat na trh práce či navýšení jejich 
zkrácených úvazků prostřednictvím zajištění chybějících kapacit v oblasti péče 
o děti.

Služba je díky projektu nabízena zdarma. 

Cíle projektu:

• Snížit diskriminaci rodičů na trhu práce s důrazem na podporu 
rovných příležitostí pro muže a ženy.

• Napomoci sladit rodinný a pracovní život a vyloučit obavy rodičů, že 
kvůli péči o děti přijdou o své zaměstnání, podpořit časovou flexibilitu 
rodičů.

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Rodina i kariéra - není žádná bariéra

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příměstské tábory HYPERáček 6× 55

Příměstské tábory Ježeček 1× 68

Příměstské tábory Třešť 1× 16

Co říkají účastníci:
•	 Chtěla	bych	napsat	svůj	pozitivní	názor	na	to,	jak	mi	moc	pomohl	

a	změnil	život	a	že	je	toto	skutečně	jeden	z	mála	projektů	který	
skutečně	pomáhal	sladit	práci	a	rodinu.

•	 Oceňuji	skvělý	přístup	,	komunikaci	a	výborný	přístup	k	dětem.
•	 Nám	to	s	dcerou	velmi	pomohlo,	takže	všem	účastníkům	děkujeme…

Že	je	to	služba	zdarma,	toho	si	velmi	vážíme.

Lektoři:

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Rodina i kariéra - není žádná bariéra

Mgr. Blanka Burešová 
Bc. Petr Davídek 
Romana Dimmrothová
Mgr. Markéta Dobiášová
Bc. Lucie Fráňová

Mgr. Tatiana Jopková
Aneta Mácová
Mgr. et Mgr. Ivana Štěpánková 
Mgr. Jana Vaňková

KERáček
Příměstský tábor

Dětský klub
Hyperáček

Příměstský tábor Námořníci
Třešť
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Činnost Krok za Krokem 2017

4 400 Kč 
Přispěli jsme na zaplacení internátu pro studentku, jejíž rodina je v insolvenci.

10 000 Kč 
Pomohli jsme s úhradou nedoplatku za elektřinu pro rodinu se 4 dětmi, 
z nichž jedno hendikepované a vyžaduje celodenní péči matky.

2 000 Kč 
Příspěvek byl použit na seminář pro matky s více dětmi.

6 600 Kč - rodina W.

Zaplatili jsme výuku na ZUŠ pro rodinu s 5 dětmi.

2 375 Kč 
Uhradili jsme roční jízdenku na MHD studentce z chudé neúplné rodiny 
s invalidní matkou.

3 000 Kč 
Přispěli jsme na obědy pro dítě, které bylo svěřené do péče babičky.

1 500 Kč  
Uhradili jsme výuku na ZUŠ pro matku samoživitelku s dětmi.

1 200 Kč 
Uhradili jsme matce samoživitelce DO pro rozvedené.

2 000 Kč 
Zaplatili jsme kroužek katare pro dítě, které žije pouze s otcem.

4 500 Kč 
Přispěli jsme na ubytování pro matku s dítětem, které hrozilo vystěhování.

12 000 Kč 
Zaplatili jsme nájem invalidní mamince s dítětem.

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Krok za krokem

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

Cíle projektu:

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

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

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

Koordinátorka: Mgr. Pavla Pilerová

Co říkají data?

Krok za krokem 2017

Počet adresných pomocí 38

Celková poskytnutá částka 171 580 Kč

Počet dárců, kteří poslali dar na účet nadačního fondu 24

Celková částka přijatých darů za rok 2017 215 100 Kč

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

6 990 Kč 
Uhradili jsme pračku pro matku samoživitelku s dětmi.

1 000 Kč 
Zaplatili jsme školní pomůcky dítěti žijící s matkou  v azylovém domě 
z důvodu domácího násilí.

7 990 Kč 
Přispěli jsme na úhradu pračky pro vícečetnou rodinu.

14 990 Kč 
Pomohli jsme s úhradou nájmu pro maminku samoživitelku se 4 dětmi 
po životním traumatu.

4 800 Kč 
Zaplatili jsme školní lyžařský kurz studentce, která pochází z vícečetné rodiny 
poznamenané domácím násilím.

480 Kč 
Zaplatili jsme obědy pro dítě, jehož otec neplatí alimenty.

1 000 Kč 
Přispěli jsme na tábor pro dítě ze sociálně slabé rodiny.

5 000 Kč 
Částka byla použita na zaplacení tábora pro 3 děti z vícečetné rodiny, která 
bojuje s vážnou nemocí jednoho ze svých členů.

12 500 Kč 
Peníze jsme poskytli na zaplacení internátu pro studentku z nefunkční rodiny.

2 799 Kč 
Peníze byly použity na zakoupení domácí pekárny pro rodinu s 3 dětmi, které 
se potýkají s velkými zdravotními potížemi a musí dodržovat bezlepkovou 
dietu.

PROJEKTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Krok za krokem

9 900 Kč 
Přispěli jsme na nákup hudebního nástroje pro talentovanou žákyni , která je 
z vícečetné rodiny.

450 Kč 
Zaplatili jsme taneční kroužek. O holčičku se stará babička.

1 000 Kč  
Přispěli jsme na kurz pro maminku s dítětem , která žije v azylovém domě.

4 500 Kč 
Zaplatili jsme školné na Zuš talentovaným dětem z velmi početné rodiny.

6 800 Kč 
Zaplatili jsme školné na Zuš rodině, jejichž tatínek je dlouhodobě vážně 
nemocný.

14 000 Kč 
Pomohli jsme se zaplacením internátu a stravného pro studenta z vícečetné 
rodiny, která se kvůli nezaměstnanosti otce dostala do dluhové pasti.

10 000 Kč 
Přispěli jsme dětem ze sociálně znevýhodněných rodin na letní tábor.

6 000 Kč  
Přispěli jsme na zaplacení internátu pro studentku z neúplné rodiny.

8 000 Kč 
Přispěli jsme na zaplacení internátu pro studentku z vícečetné rodiny, jejíž otec 
přišel ne vlastní vinou o zaměstnání.



32 33

Rok 
2017

Rok 
2017

• společně s DDM v Týdnu pro rodinu zorganizovat akci „OTVÍRÁČEK”

• v létě 2017 se nám podařilo naplnit a zorganizovat PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR NA TÉMA NÁMOŘNÍCI

Co říkají data?

Program Frekvence Účastníci

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

1320 vstupů

Tvoření 1× týdně
13 / rok 

400 vstupů

Batolátka 1× týdně
20 / rok  

400 vstupů

Otevřená beseda  
(Otevřená herna)

1× týdně
31 / rok  

160 vstupů

Zpěváčci 1× týdně
36 / rok  

680 vstupů

Cvičení pro těhotné 2× měsíčně
12 / rok  

62 vstupů

Otvíráček 20. 5. 2017 1/rok 150

Příměstský tábor Námořníci 
(17.–21. 7. 2017)

1/rok 16 dětí

Jednorožné rožnění 23. 9. 2017 1/rok 150

Koncert rodin 15. 11. 2017 1/rok 200

Předadventní světélkování  
19. 11.  2017

1/rok 200

Naše programy a služby nabízíme také rodinám na Vysočině.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ TŘEŠŤ

PRAVIDELNÉ PROGRAMY:

• Rosteme spolu (Klub dětí)

• Tvoření

• Batolátka

• Otevřená beseda (Otevřená herna)

• Zpěváčci

• Cvičení pro těhotné

JEDNORÁZOVÉ AKCE:

• Otvíráček - zábavné odpoledne pro celou rodinu (v rámci kampaně 
Týden pro rodinu)

• Příměstský tábor Námořníci

• Jednorožné rožnění 

• Koncert rodin

• Předadventní světélkování

Koordinátorky: Jana Duchanová
 jana.duchanova@crsp.cz

 Pavla Kazdová
 pavla.kazdova@crsp.cz

V roce 2017 se nám podařilo…

• zachovat pravidelný dopolední a odpolední program pro rodiče 
s dětmi

• nadále pokračovat ve skvělé spolupráci s Městem Třešť, DDM a ZUŠ 
Třešť

• účastnit se jako spolupořadatelé městských akcí „JEDNOROŽNÉ 
ROŽNĚNÍ“ a „PŘEDADVENTNÍ SVĚTÉLKOVÁNÍ”

• společně se ZUŠ zorganizovat „KONCERT RODIN“

Co říkají účastníci?

• pravidelné programy se účastníkům líbí a jsou hojně navštěvovány

• velká je i účast na jednorázových akcích 

Lektoři:
Jana Duchanová
Pavla Kazdová
Bc. Marie Poláková

Publikace a média:

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

 - článek „Námořnické plavby Třeští”, 9/2017

• CRSP detaš.pracovišti Třešť je též ve zpravodaji Naše město 
zmiňováno v souvislosti se spolupořadatelstvím městských 
kulturních akcí a akcí ZUŠ (např. Jednorožné rožnění, Předadventní 
světélkování, Koncert rodin)

Naše programy a služby nabízíme také rodinám na Vysočině.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ TŘEŠŤ

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

Náklady (v tis. Kč)
Materiál celkem 541

z toho: Drobný hmotný majetek 115

Drobný nehmotný majetek 8

Materiál 230

Pohonné hmoty 8

Potraviny, občerstvení 90

Kancelářské potřeby 88

Knihy, tiskoviny 2

Energie 419

Opravy 27

Cestovné 46

Reprezentace 11

Služby celkem 2990

z toho: Poštovné 7

Telefony, internet 57

Právní a ekonomické služby 679

Kopírování, tisk, grafické služby 115

Ubytování, stravné 174

Nájemné 874

Ostatní služby, úklid 937

Školení a kurzy (pro zam.) 79

34

Výnosy (v tis. Kč)
Příjmy od klientů 1701

Příjmy nájemné 6

Dotace celkem 7548

z toho: EU ESF OPZ 2270

EEA Grants - Norské fondy 254

MPSV 2470

MŠMT 388

Jihomoravský kraj 640

Kraj Vysočina 20

Statutární město Brno 1342

MČ Brno-střed 53

Město Žďár nad Sázavou 16

Město Třešť 25

Nadace Pomozte dětem 70

Příspěvky od státu (ÚP) 2046

Krok za krokem 172

Dary 2427

Jiné 17

Výnosy celkem: 13 917

Rok 
2017

Hospodaření CRSP

Supervize 53

Nedaňová služba 15

Mzdové náklady celkem 8982

z toho: Hrubé mzdy zam. HPP 5604

Hrubé mzdy DPČ 388

Hrubé mzdy DPP 930

Odvody SP - zam. 1399

Odvody ZP - zam. 504

Sociální pojištění (náhrada za nemoc) 25

Odvody soc. - DPČ 97

Odvody zdravotní - DPČ 35

Ostatní náklady

z toho: Pojištění 56

Vydané dary 172

Odpisy 87

Jiné (úroky, poplatky) 41

Náklady celkem 13 372

Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč) 506
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Nešlo by to bez lidí...

Zaměstnanci CRSP
Ing. Eva Balcarová

Mgr. Helena Balšíková

Mgr. Miroslava Bořilová

Mgr. Blanka Burešová

Bc. Petr Davídek

Romana Dimmrothová

Mgr. Markéta Dobiášová

Bc. Veronika Doležalová, DiS.

Mgr. Jana Dubová

Jana Duchanová

Mgr. Hana Filipová

Bc. Lucie Fráňová

Mgr. Zuzana Hartmanová

Bc. Lenka Havrlantová

Eva Hudečková

Bc. et Mgr. Iva Chlebková

Marta Ilievová, DiS.

Monika Janečková

Bc. Tereza Jelínková

Mgr. Tatiana Jopková

Pavla Kazdová

Mgr. et Mgr. Barbara Kolářová

Mgr. Blanka Krotká

Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

Externí pracovníci

Eva Baliová
Katarína Barjaková
Daniela Bednářová
Bc., RPA Jana Bedřichová
Tereza Boháčová, Dis.
Dipl. Theol. Isch Daniel Bořkovec
Mgr. Ondřej Bouša
Mgr. Hana Brodníčková
Iva Burešová
Mgr. Martin Bušina
Zdeňka Ciencialová
Bc. Blanka Čermáková
Marie Černínová
Lucie Červená
Bc. Petra Čížková, Dis.

Šárka Daňhelová
Lenka Daňková
Mgr. Lenka Dědková
Ester Dobiášová
Simona Dubová
Jana Dubová ml.
Dominik Filip
Mgr. Anna Fiľová
Mgr. Eva Fojtová
Mgr. Lucie Fridrichová
Iva Fukarová
Petr Handlar
Bc. Veronika IJsselstijn
Kateřina Ingrová, Dis.
Andrea Jamborová
Mgr. Kateřina Janíčková

36

Mgr. Veronika Lelková, DiS. 

Hana Lokosová

Bc. Aneta Mácová

Ing. Daniela Mišunová

Ing. Jana Mrázová

Marcela Ondrůjová

Mgr. et Mgr. Anna Orlová

Mgr. Hana Pešatová

Mgr. Vendula Plačková

Mgr. Zdenka Rohrerová

Bc. Veronika Růžičková, DiS.

Mgr. Martina Slouková

Mgr. et Mgr. Ivana Štepánková

Mgr. Jana Vaňková

Ing. arch. Marie Veselá

Denisa Veselková

Mgr. Milana Vykydalová

Ilona Zaplatilová

Rok 
2017

Nešlo by to bez lidí...

Bc. František Jeleček
PhDr. Miloslava Kameníková
Luďka Kamenská
Barbora Kazdová
Pavel Klang
Kristýna Klouzalová
Zuzana Kolariková
Mgr. Peter Kollár
Milana Konečná
PhDr. Martina Kosová
Ing. Jan Kotík
Barbora Křížová
Tereza Kubešová
Mgr. et Mgr. Hana Kubíková
Hana Kubová
Iva Kučerová
Zita Kučerová
Magdaléna Kunrtová
Lucie Kuřímská
Bc. Marie Kyšková
Bc. Petra Lacinová
Veronika Lamichová
Bc. Lenka Langarová
Bc. Hana Laskafeldová
Bc. Monika Ligocká
Ladislava Lindourková
Mgr. Kamil Litvik
Mgr. Dora Lukášová Salaquardová
Marcel Maťašovský

Klára Menšíková
Kamila Menšíková
Žaneta Michálková
Tereza Mikošková
Hana Mikošková
Mgr. Milena Mikulková
Daniela Müllnerová
Mgr. Lenka Němcová
Mgr. Dana Nováková
Gabriela Nováková (roz Troppová)
Mons .Doc. Ing. Mgr., Th.D. Aleš 
Opatrný
Mgr. Hana Oravcová
Mgr. Eva Oujezská
Bc. Anna Ožanová
Mgr. Jan Pacner
Mgr. Šárka Pantůčková
Zdeňka Partlová
Lucie Peroutková
Mgr. Milan Pilát
Mgr., Ph.D. Terezie Pilátová
Bc. Marie Poláková
Miroslav Pop
Kristýna Pospíšilová
Hana Psotková
Bc. Marie Rampáčková
Jana Rumpalová
Mgr. et Mgr. Petra Sapáková
JUDr. Lenka Sazečková 
MUDr. Lucie Sedláčková

Mgr. Hana Sedláková
Šárka Skotalová
PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
JUDr. Irena Spitzová
Luděk Strašák
Radka Svobodová
Ing. Alexandra Šilerová
Mgr. Česlav Škvařil
Mgr. Jan Špilar
Bc. Veronika Šromová
Pavlína Švejdová
Markéta Talafová
Veronika Tomanová
Bc. Miroslava Tomická
Kristýna Trnová
Gabriela Troppová
Petr Tůma
Mgr. Blanka Urbánková
Dorota Vašíčková
Bc. Petra Včelařová, Dis.
Mgr. Karla Večeřová
Sebastian Veselka
MUDr. Pavel Vít
Mgr. Ivana Vítová
Helena Vlčková
RNDr. Miroslav Vykydal
Veronika Zaplatilová
Markéta Zaplatilová
Michaela Životská

Na praxi v CRSP

Koordinátor:

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

V roce 2017 absolvovalo v CRSP 
praxi celkem 17 studentů z těchto 
škol:

• Fakulta sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně

• Cyrilometodějská teologická 
fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci

• Vyšší odborná škola 
knihovnických, informačních 
a sociálních služeb v Brně

Zahraniční stáž v rámci programu 
Erasmus absolvovala v CRSP 
1 studentka z Katolické univerzity 
v Ružomberku.
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• otci Romanovi Kubínovi za podporu a vedení naší organizace

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

• JUDr. Ireně Spitzové za právnické úkony a právní poradenství

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

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

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

• sponzorům za finanční a materiální pomoc

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

• rodičům, kteří denně nasazují své síly k dobrému fungování rodiny

• všem, kteří rodiny povzbuzují a pomáhají jim

Instituce

• Evropská unie z programů ESF

• EEA Grants - Norské fondy

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

• Biskupství brněnské

• Jihomoravský kraj

• Kraj Vysočina

• Statutární město Brno

• Městská část Brno-střed

• Město Jihlava

• Město Žďár nad Sázavou

• Město Třešť

• Nadace Pomozte dětem

Společnosti, organizace

• COM Group a.s.

• Happy training & Consulting, s.r.o.

• KINSKÝ Žďár, a.s.

• OSC, a.s.

• Pankrác, a. s.

• VALZET, s.r.o.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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