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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Výroční zpráva CRSP 2019
O nás

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

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
se sídlem: Biskupská 218/7, 602 00 Brno
IČ: 44991584 | DIČ: CZ44991584
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
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: pogramy a služby pro rodiny, aktivizační služba 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 Rodinného svazu ČR z.s.
• členem Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu
• členem Rady pro rodinu při České biskupské konferenci

Kontakt
tel.: +420 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz
www.crsp.cz
číslo účtu: 2111465192/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY CRSP
Milí čtenáři,
jsme moc rádi, že i v roce 2019 se nám podařilo udržet a rozvinout nabídku našich programů,
aktivit a služeb, které i nadále poskytujeme ve vysoké kvalitě, aby naši klienti vždy odcházeli
spokojení a rádi se k nám vraceli. Během roku 2019 navštívilo naše programy nebo využilo
našich služeb celkem 3835 klientů, tedy bezmála o čtvrtinu více (24 %) než v loňském roce.
Rok 2019 nebyl výjimkou, a stejně jako v předchozách letech jsme ve spolupráci s Biskupstvím
brněnským a farností Žďár nad Sázavou uspořádali v pořadí už 16. Diecézní pouť rodin.
Akce vyvrcholila mší svatou ve Žďáru nad Sázavou, kterou celebroval otec biskup Vojtěch
Cikrle. Odhad počtu návštěvníků byl cca 1200 osob.
Tradičně se také zapojujeme různými akcemi do kampaní Národní týden manželství a Týden
pro rodinu. V rámci Národního týdne manželství jsme zahájili cyklus 8 setkání na podporu
manželství s názvem Manželské večery, kterého se účastnilo 9 párů. Týden pro rodinu jsme
si zase připomněli oslavou Mezinárodního dne pro rodinu, která proběhla 17. 5. 2019
v zázemí Family Pointu na Josefské 1. Nad oslavou převzal záštitu otec biskup Vojtěch Cikrle.
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 mohou rodiče najít podporu při výchově
dětí a také dobrou inspiraci. Nabízíme různá cvičení a aktivity pro rodiče s dětmi během
celého školního roku, cvičení pro ženy před a po porodu, orientální tance nebo také výtvarné
aktivity pro rodiče či prarodiče s dětmi.
Dlouhodobě se CRSP věnuje problematice rodin s neklidnými a hyperaktivními dětmi, pro
které nabízí setkávání rodičovských skupin a vzdělávání pro rodiče i odborníky. V průběhu
roku 2019 těchto programů využilo 144 klientů.
Nedílnou součástí nabídky CRSP jsou také Služby určené pěstounským rodinám, v jejichž
rámci je pěstounům poskytována podpora, provázení, vzdělávání, poradenství a respitní
péče. Ke konci roku 2019 mělo s CRSP uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče 42
pěstounských rodin. Vzdělávání a služeb v oblasti náhradní rodinné péče využilo 185 osob.
Jako velmi důležitou vnímáme podporu neúplných rodin s dětmi. V rámci projektu Na rozcestí
nabízíme všem, kteří procházejí či si prošli zátěžovou situací, kterou přináší rozvod, rozchod
nebo odchod partnera, pravidelný Klub sólo rodičů s poradenstvím, který probíhá 2×
měsíčně, a interaktivní kurz v rozsahu tří setkání zaměřených na fungování rodiny, potřeby
dětí a rodičů, komunikaci v rodině atd. Rozvádějící se nebo rozvedení rodiče zde mohou najít
podporu a pomoc při zorientování se v nelehké životní situaci. Současně s programem pro
rodiče probíhá program pro děti v dětském klubu Klubíčko. V roce 2019 programy pro
neúplné rodiny využilo 53 osob.
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CRSP ve své činnosti nezapomíná ani na seniory, kterým nabízíme pravidelná skupinová
setkávání. Skupinová setkání pro seniory probíhají po celý rok a nabízejí příležitost navázat
nové společenské kontakty, možnost smysluplně prožít svůj volný čas ve společnosti
vrstevníků. V letošním roce se nám daří v rámci rozvoje služeb pro seniory úspěšně zavádět
metodu reminiscence neboli práce se vzpomínkami.
Snažíme se také propojovat rodiny s dětmi a seniory a podporovat mezigenerační vztahy.
Od roku 2012 nabízíme úspěšnou službu Trojlístek sblížení tří generací®, která nabízí
partnerství mezi rodinami a náhradními babičkami. V současné době je v Trojlístku 58
aktivních partnerství mezi rodinou a babičkou. Za celou dobu trvání služby jsme propojili 376
rodin s náhradními babičkami. Pro rodiny i babičky organizujeme společné víkendové akce,
semináře nebo jen setkávání babiček u kávy, kde si mohou předat zkušenosti, popovídat si,
sdílet se.
CRSP je také poskytovatelem licence služby FAMILY POINT místo pro rodinu®. Family Pointy
jsou bezbariérová místa zřizovaná pro potřeby rodin ve veřejném prostoru a nabízí rodinám
klidné místo pro nakojení/nakrmení dítěte či přebalení, ale také získání informací o dění
v daném místě a okolí. V současné době existuje 35 Family Pointů v městě Brně, 34 Family
Pointů v Jihomoravském kraji a dalších 15 v ostatních krajích ČR. V roce 2019 proběhly oslavy
10. výročí služby Family Point, a to hned několika akcemi: naMagistrátu města Brna proběhla
tisková konference za účasti představitelů Statutárního města, Jihomoravského kraje
a Biskupství brněnského, dále jsme uspořádali kulatý stůl na téma Rodina má cenu,
a především proběhla oslava pro širokou veřejnost na samotném Family Pointu. Záštitu nad
oslavami převzal 1. náměstek primátorky statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík.
Důležitým posláním a nedílnou součástí CRSP je pastorace a evangelizace. V duchovní
oblasti nabízíme naše programy mladným partnerským párům, snoubencům, manželům, ale
také rozvedeným a osamělým rodičům, neúplným rodinám a také rodičům, kteří prožívají
ztrátu dítěte.
Činnost CRSP je velmi pestrá a neobešla by se bez skvělého týmu, který s velkým nasazením
zajišťuje programy a služby pro veřejnost i provoz organizace. K 31. 12. 2019 zde pracuje
34 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 102 externích pracovníků.
Naše činnost by nebyla možná bez mnoha donátorů a přispěvatelů. Vážíme si materiální
i duchovní podpory Biskupství brněnského, které je také naším zřizovatelem a velkým
podporovatelem.
Marcela Ondrůjová,
ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči
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Zpětná vazba:
5 Jsme moc spokojení, dokonce překvapení kvalitou kurzu, děkujeme :)
5 Děkujeme za příjemné prostředí, velmi milé přednášející a přínosné informace
5 Moc děkujeme za skvělou organizaci a za odborně vedené přednášky výbornými

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

profesionály

Pomáháme budoucím i stávajícím rodičům být připraveni na každodenní situace
spojené s životem. Školíme profesionály v oboru.

Pomáháme budoucím i stávajícím rodičům být připraveni
na každodenní
situace spojené s®životem. Školíme
EFEKTIVNÍ
RODIČOVSTVÍ
profesionály v oboru.

Kurz pro nastávající rodiče
Co se podařilo:

Co se podařilo:
• naplňovat kapacitu kurzů
• zapojovat z velké části nastávající otce
• stále se daří spolupracovat na kurzech s odborníky z oboru s dlouholetou praxí

Statistika účastníků
Program

Statistika účastníků
Program

• V rámci seminářů Efektivní výchovy jsme opět nabídli
veřejnosti témata, která jsou nedílnou součástí rodinného
života.
• Reagujeme na aktuální trendy a poptávku veřejnosti
• Nabídnout nové semináře v rámci komunikace

Frekvence

Účastníci

Konec těhotenství

6 / rok

72

Porod

6 / rok

69

Bonding

6 / rok

70

Šestinedělí a Péče o novorozence

6 / rok

73

Kojení a výživa

6 / rok

67

Frekvence

Účastníci

Mezigenerační vzorce Co si neseme z rodinné historie
a jak to ovlivňuje naše životy

1 / rok

8

Úzkost u dětí a její zvládání z pozice rodiče

1 / rok

5

Lektoři:
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Jírů
Zpětná vazba:

Lektoři:
Bc. Blanka Čermáková
PhDr. Miloslava Kameníková

8

Bc. Lenka Langarová
Mgr. Markéta Zemanová

5 Děkuji za velmi příjemně, prakticky a srozumitelně vedený seminář.
5 Velmi profesionální, přístup: sedlo mi to.
5 Děkuji za cenné rady.
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Úrazy a první pomoc dětem

Lektoři:
Bc. Petra Lacinová
Zpětná vazba:
5 skvělá přirozená instruktorka s vtipem, děkuji!
5 velmi přínosné
5 Bylo to super!

Co se podařilo:
• o kurz je stále velký zájem ze strany pedagogů i rodičů
• zorganizovat tři externí kurzy v mateřských a základních školách

Zdraví, vývoj a výživa kojence

Statistika účastníků
Program
Úrazy a 1. pomoc dětem

Frekvence

Účastníci

6 / rok

60
Co se podařilo:

Lektoři:

• na základě poptávky účastníků zorganizovat nový kurz Jak podpořit vývoj dítěte do 1
roku

Mgr. Hana Filipová
Zpětná vazba:
5 výborný kurz, přátelská atmosféra
5 skvělá lektorka, chválím ochotu a vstřícnost k dovysvětlení otázek a možnost vyzkoušení

věcí v praxi
5 bylo to nad moje očekávání

Zacházení s novorozencem

Statistika účastníků
Program

Frekvence

Účastníci

První lžička

5 / rok

34

Nemoci dětského věku, očkování, resuscitace

2 / rok

11

Jak podpořit vývoj dítěte do 1 roku

2 / rok

15

Lektoři:
Mgr. Hana Filipová
Bc. Petra Lacinová
Mgr. Šárka Matějková

Co se podařilo:
• účastníci chválí odbornost a praktické zkoušení dovedností

Zpětná vazba:

Statistika účastníků
Program
Zacházení s novorozencem

10

Frekvence

Účastníci

5 / rok

51

5 kurz byl perfektní, děkuji
5 Fundovaná přednáška, moc přínosné!
5 obsáhlé, užitečné informace
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Vzdělávací programy ADHD – kurzy pro rodiče
i odborníky

Metodiky pohybových aktivit
Co se podařilo:
• Lépe naplnit praktické kurzy Inspirací hravou TV
• Na základě neustálého dovzdělávání lektorek inovovat a obohatit kurzy o nové
poznatky a nové nápady
• Kurzy vést prakticky a v duchu zážitkové pedagogiky

Co se podařilo:
• Nabídnout kvalitní a plnohodnotné semináře rodičům a odborníkům
• Zprostředkovat vzdělávací kurz pro odborníky
• Rozšířit povědomí o problematice ADHD

Statistika účastníků
Program

Statistika účastníků
Program

Frekvence

Účastníci

Jak v klidu z neklidu

1 / rok

8

Jak vychovávat dítě s ADHD

1 / rok

13

Komunikace s dítětem s ADHD v praxi

1 / rok

14

Žák s ADHD v kolektivu třídy pro odborníky

1 / rok

13

Lektoři:
Mgr. Tatiana Jopková
Mgr. Martina Koubíková, Ph.D.
Zpětná vazba:
5 Děkuji moc za hezké zpracování kurzu, milé

a příjemné prostředí a zajímavé rady
a informace
5 Profesionální, přínosné, lidské, výborné
zážitkové aktivity, inspirativní kazuistiky
5 Velmi děkuji za srozumitelné a podnětné
vyjádření pro rodiče těžko uchopitelných
situací

12

Frekvence

Účastníci

Metodika pohybových her s dětmi do 3 let I

3 / rok

48

Metodika pohybových her s dětmi do 3 let I

3 / rok

45

Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

2 / rok

24

Inspirace hravou TV

3 / rok

35

Lektoři:
Mgr. Hana Filipová
Mgr. Hana Pešatová
Mgr. Karla Večeřová
Zpětná vazba:
5 Vyčerpávající, ale obohacující zároveň
5 Viditelná i hmatatelná zkušenost a odbornost vyučujících, ze kterých čiší pohoda

a energie.
5 Po každém modulu mi v hlavě hučí jako v úle, několik dalších dní až týdnů vše

utřepávám a vstřebávám a vždy jsem překvapená, jak návody z dílny lektorek
zafungují v praxi. Moc kvituji, že jsou ochotny se o svoje know how, léty vydobyté
poznatky, tipy a triky podělit s námi začátečníky.
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Odborné vzdělávání zdravotnického personálu
Realizováno díky projektu Děti nebe
za finanční podpory nadace Renovabis.

PROVÁZENÍ A PORADENSTVÍ

Co se podařilo:

Pomáháme
budoucím odborného
i stávajícímvzdělávání
rodičům být
nasekaždodenní
situace
•
V rámci workshopu
propřipraveni
zdravotníky
podařilo otevřít
téma
spojené
s
životem.
Školíme
profesionály
v
oboru.
důležitosti péče o matky po ztrátě dítěte v porodnicích, také důležitost péče o samotný
zdravotnický personál v rámci psychohygieny v zaměstnání. Zároveň se díky
workshopům podařilo v rámci prevence v budoucím zaměstnání zacílit i na studenty
LF MU – porodní asistence.
• Vytvořit odborný studijní materiál pro workshop, nabídnout propagační kartičky
zahrnující všechny služby Děti nebe, které nabízíme s možností krizové telefonní linky
a nabídnout vysokou kvalitu odbornosti workshopu pro zdravotníky, kdy jeho 3 termíny
byly plně obsazeny.
Statistika účastníků
Program
Odborné vzdělávání zdravotnického personálu –
workshopy

Frekvence

Účastníci

3 / rok

46

Lektoři:
PhDr. Miloslava Kameníková
Bc. Mgr. Hana Sedláková
Bc. Vendula Chaloupková, DiS.
Zpětná vazba:
5 Jsem velice spokojená, konečně téma, které je velice důležité, ale málo probírané.

Důležitá byla cvičení, tak celková komunikace, zkušenosti a názory ostatních. Kurz byl
velmi inspirativní.
5 Pomohlo mi to moc v mé práci. Už aspoň částečně vím jak mluvit s rodinami, které
zasáhla tragická událost a to úmrtí dítěte.
5 Moc děkuji a přeji, aby se proškolilo, co nejvíce personálu nemocnice.

Nabízíme programy pro snoubence i manžele, pomáháme osamělým rodičům,
poskytujeme poradenství v obtížné životní situaci.

Kurz partnerství
Co se podařilo:
• uspořádat během roku 2 kurzy skládající se ze 4 víkendových setkání pro mladé páry
pod vedením zkušených lektorů
• podpořit mladé lidi v jejich zájmu pečovat o svůj vztah
• zdůraznit mladým párům důležitost sebepoznání, vzájemného poznání a komunikace
pro celoživotní vztah
Statistika účastníků
Program
Kurzy partnerství

Frekvence

Účastníci

2 / rok

26

Lektoři:
Naděžda a Pavel Peroutovi
Milana a Miroslav Vykydalovi
Zpětná vazba:
5 setkání nás velmi obohatila, budeme se snažit všechny rady aplikovat do našeho života
5 kurz předčil má očekávání, díky lektorům za jejich čas, ochotu a otevřenost
5 spousta zkušeností byla pro mne inspirativní, pochvala za odvahu sdílet svůj život, který

je nejvěrohodnějším příkladem reality

14

15
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Přípravy na manželství

Statistika účastníků
Program

Co se podařilo:
• uspořádat během roku 16 skupinových kurzů pro snoubence a najít pro ně kvalitní
a zkušené lektory
• připravit 140 párů na vstup do manželství
• podpořit mladé páry v zájmu celoživotně pečovat o svůj vztah
Statistika účastníků
Program

Svatba. A co dál?

Frekvence

Účastníci

2 / rok

24

Lektoři:
Mgr. Jan Špilar
Zpětná vazba:

Frekvence

Účastníci

Skupinové přípravy

týdně

240

Individuální přípravy

týdně

40

5 Mohu jen doporučit, celý program naplnil moje představy. Pán Špilar mluví o životě

prakticky a srozumitelně. Jsem spokojená. Děkuji. Kurz byl perfektní.
5 Bylo to celé moc fajn a přínosné
5 Celý program naplnil moje představy Pan Špilar mluví o životě prakticky

a srozumitelně. Jsem spokojená. Děkuji.
Lektoři:
Markéta a Pavel Klangovi
Marcela a Oldřich Ondráčkovi
Naděžda a Pavel Peroutovi

Ivana a Pavel Vítovi
Milana a Miroslav Vykydalovi

Na rozcestí – programy pro neúplné rodiny

Zpětná vazba:
5 kurz byl opravdu skvělý, a to se mi sem nechtělo
5 cítím se v některých ohledech jistější při vstupu do manželství, kurz se mi moc líbil, děkuji

za něj
5 doporučila bych kurz každému páru, vše bylo poučné a přínosné

Svatba. A co dál?

Co se podařilo:
• Nabídnout sociálně–právní poradenství v podobě setkání s advokátem
• Nabídnout opakovaně bezpečný prostor pro vyjádření svých nejistot a zranění
• Otevřít témata: odchod ženy od manžela, patchwork family a její fungování
Statistika účastníků
Program

Frekvence

Účastníci

1 / 14 dní

16

2 / rok

14

Poradenství

1 / 14 dní

18

Dětský klub Klubíčko

1 / 14 dní

5

Klub sólo rodičů
Kurz Na rozcestí (3 setkání)
Co se podařilo:
• Zvýšit zájem o program Svatba. A co dál?
• Dostat témata péče o mladá manželství více do povědomí veřejnosti
• Nastínit účastníkům důležitost komunikace ve vztahu

16

17
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Výroční zpráva CRSP 2019
é Programy F Statistiky e Hodnocení

Pracovníci dětského klubu Klubíčko:

Mgr. Bohdana Rozkošná
Mgr. Dora Lukášová Salaquardová
Mgr. Václav Černý

Bc. Eva Baliová
Hana Kintrová
Tereza Kubešová
Bc. Kateřina Štěpánková

Manželské večery
Co se podařilo:
• uspořádat „rande” pro manžele
• podpořit manžele v umění najít si čas jen pro sebe navzájem
• zdůraznit nutnost a důležitost celoživotně pečovat o svůj vztah

Zpětná vazba:
5 Jsem vděčná za neodsouzení skupinou. Děkuji.
5 Setkání mi pomohlo zorientovat se ve své situaci a taky mi to ukázalo, že nejen já sama

mám problémy. Ale, že i ostatní to mají podobně.
5 Vybraná témata mi pomohla s dětmi v rozvodové situaci.

Statistika účastníků
Program
Manželské večery – 8 setkání pro manžele

Frekvence

Účastníci

1 / rok

18

Lektoři:

Děti nebe – programy pro rodiče
prožívající ztrátu dítěte

Ivana a Pavel Vítovi
Zpětná vazba:

Realizováno díky projektu Děti nebe
za finanční podpory nadace Renovabis.

5 perfektně zorganizované večery, děkujeme všem, kteří se o nás starali
5 příjemná atmosféra, skvěle strávený čas
5 kurz předčil má očekávání, dokázali jsme spolu mluvit o problémech, které jsme nikdy

Co se podařilo:
• Vytvořit soubor informačních a odborných materiálů v podobě Informační brožury pro
rodiče, kartičky jako vzpomínky na zemřelé dítě a distribuovat jejich velkou část
do porodnic v Jihomoravském kraji.
• Spustit krizovou telefonickou pomoc pro rodiče.

předtím nedokázali ani nakousnout, natož řešit

Statistika účastníků
Program
Individuální poradenství Děti nebe
Telefonní krizová linka

Frekvence

Účastníci

1 / měsíc

10 unikátních klientů
(34 poradenství)

dle potřeby

3

Lektoři:
PhDr. Miloslava Kameníková
Bc. Mgr. Hana Sedláková
Bc. Vendula Chaloupková, DiS.

18
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Statistika účastníků

5

Program

SLUŽBY
Poskytujeme podpůrné služby pro rodiny, Služby určené pěstounským rodinám,
programy pro rodiny s hyperaktivními dětmi a služby pro seniory.

Služby určené pěstounským rodinám

Co se podařilo:
• Uzavřít nových 5 dohod o výkonu pěstounské péče. Pět dohod o výkonu pěstounské
péče bylo naopak ukončeno, dvě z důvodu zletilosti svěřených dětí, jedna z důvodu
stěhování pěstounů, jedna na základě žádosti pěstounky na přechodnou dobu
o vyřazení z evidence KÚ a jedna na základě rozhodnutí soudu. K 31. 12. 2019 jsme
měli uzavřeny 42 dohody s pěstounskými rodinami v Jihomoravském kraji.
• Pokračovat ve spolupráci s týmem odborníků: Mgr. Petrem Sakařem, Ph.D., Mgr. Evou
Oujezskou, Mgr. Jakubem Smetanou a Mgr. Gabrielou Vykypělovou.
• Pokračovat v zajišťování pravidelných supervizí a metodických setkání pro pěstouny
na přechodnou dobu pod vedením psycholožky Mgr. Evy Oujezské.
• Přes personální změny v průběhu roku zachovat kontinuitu poskytovaných služeb
pěstounským rodinám.
• Pracovat na zkvalitňování poskytovaných služeb v rámci doprovázení pěstounů
tvorbou metodických materiálů, aktualizovat dokumenty související s naplňováním
standardů kvality SPOD, účastnit se pracovních skupin, vzdělávat se a pravidelně
spolupracovat se supervizorem Mgr. Ondřejem Boušou.
• Absolvovat úspěšně kontrolu KÚ JMK, kdy předmětem kontroly bylo dodržování
a správnost aplikace ust. § 48 a násl. zák.č. 359/1999 Sb. při výkonu sociálně-právní
ochrany dětí pověřenou osobou. Ze závěru kontroly vyplynulo, že CRSP vykonává
činnosti SPOD v rozsahu daného pověření a v souladu s platnou právní úpravou,
kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
• V rámci povinného vzdělávání pěstounů realizovat dva víkendové vzdělávací pobyty,
vzdělávací semináře a klubová setkání. Dále jsme spustili dva nové e-learningové kurzy
a nakoupili nové odborné knihy sloužící k četbě pěstounům.

20

Frekvence

Účastníci

Klubová setkání

9 / rok

50

Vzdělávací semináře

4 / rok

20

Víkendové vzdělávací pobyty

2 / rok

30

Bavlnka (respitní skupinka při vzdělávání pěstounů)

11 / rok

33

Pomáháme budoucím i stávajícím rodičům být připraveni na
každodenní52
situace
E-learningové kurzy
spojené s životem. Školíme profesionály v oboru.
Lektoři:
Mgr. Ondřej Bouša
Mgr. Václav Černý
Bc. Barbara Helešicová
Mgr. Eva Janíčková
Mgr. Tatiana Jopková
Mgr. Kamil Litvik

Mgr. Hana Oravcová
Mgr. Eva Oujezská
Mgr. Petr Soják
Ing. Radovan Voříšek
Mgr. Jeanette Vrtková

Zpětná vazba:
„…Vše skvělé, děkujeme…“
„…Jsem rád, že přišel muž jako přednášející a hovoří i o mužích…“
„…Děkujeme, bylo tu moc hezky a oceňuji i vstřícný přístup, děti si to užily…“
„…Pěstouni-lektoři jsou sice fajn, ale příliš mluví a odkazují se na vlastní konkrétní
zkušenosti…“
5 „…Vždy příjemný a užitečný pobyt, pro děti velký zážitek…“
5
5
5
5
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Pro rodiny s dětmi s ADHD

FAMILY POINT místo pro rodinu®

Co se podařilo:

Co se podařilo:

• Opět realizovat všechny 3 skupiny programu SKEENER ve věku
8–13 let
• Naplnit program Háďata v plné jeho nabídce a 24 rodičů
s neklidnými a hyperaktivními dětmi ve věku 4–7 let a zvýšit
zájem o tuto aktivitu
• Inovovat motivační plány pro děti na míru jejich zájmům tak, aby byla spolupráce s nimi
ještě více efektivní.

• Uspořádat oslavu 10. narozenin služby Family
Point.
• Zvýšit propagaci služby Family Point - natočení
a zveřejnění reklamního spotu, vytvoření fotoknihy, aktualizace a zpřehlednění
webových stránek familypoint.cz.
• Navýšit síť Family Pointů o 6 nových na celkový počet 84 Family Pointů, které fungují
v 5 krajích České republiky.
• Zorganizovat setkání pro základní a pro kontaktní Family Pointy.

Statistika účastníků
Program

Frekvence

Účastníci

Háďata – program pro rodiče s hyperaktivními
a neklidnými dětmi

1 / týden

24

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

1 / 14 dní

25

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

1 / 14 dní

9

Otevřená rodičovská skupina

1 / měsíc

15

Poradna V klidu o neklidu

18 setkání

21

Dílničky – Motýlci

1 / 14 dní

2

Statistika účastníků
Program
Akce Family Pointu (přednášky, besedy, workshopy,
tvořivé dílny atd.)

Frekvence

Účastníci

21 setkání

237 + děti

Lektoři:
Bc. Eva Baliová
Bára Bělehrádková
Mgr. Tereza Hormandlová
Mgr. Tatiana Jopková

Mgr. Karolína Müllerová
Mgr. Jana Pospíšilová
Blanka Poučová

Zpětná vazba:
5 Synovi se SKEENER velmi líbil, získal nové kamarády, přeje si pokračovat.
5 Děkujeme za to, že se věnujete hyperaktivním dětem.
5 Setkání mi pomohlo pochopit některé situace z pohledu dítěte.

22

Síť FAMILY POINT místo pro rodinu®

Počet míst

Město Brno

35
(2 kontaktní FP, 33 základních FP)

Jihomoravský kraj (mimo město Brno)

34
(1 kontaktní FP, 33 základních FP)

mimo Jihomoravský kraj

15
(7 kontaktních FP, 8 základních FP)
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Lektoři:
Mgr. Hana Bartoňová
Mgr. Hana Dynková
Mgr. Renáta Chlebková
Mgr. Tatiana Jopková
Lucie Kulhavá
Magda Kachlíková Müllerová
Mgr. Dagmar Neugebauerová

Lektoři:
Ing. Martin Němeček
Mgr. Hana Pešatová
Mgr. Vendula Plačková
Mgr. Zuzana Streichsbierová
Mgr. Šárka Svobodová
Veronika Tvarogová

Markéta Borovcová
Bc. Kateřina Brücknerová
Monika Janečková
Mgr. Tatiana Jopková

Mgr. Blanka Krotká
Blanka Poučová
Mgr. Blanka Urbánková

Zpětná vazba:
5 „Díky, že jste!“
5 „Líbilo se mi, jak jsme pracovali s vlastní zkušeností pod vedením paní lektorky.“
5 „Je to setkání srdečné a milé, dík.“

Zpětná vazba:
5 „Velice příjemné místo s ještě příjemnější paní.“
5 „Děkuji za takové místo, obrovská pomoc na cestách s miminkem. Klid a pohoda.

Děkuji, JK“
5 „Krásné místo, které opět ráda využívám s dalším dítkem. Ráda se sem vracím. Je tu

Pro seniory

příjemné a klidné prostředí a moc milé a ochotné pracovnice. Děkuji.“

TROJLÍSTEK sblížení tří generací®

Co se podařilo:
• realizovat pravidelná skupinová setkání pro seniory 2x týdně a uspořádat Slavnostní
setkání v prosinci 2019 pro obě skupiny
• poskytnout pomoc a oporu 27 osamělým seniorům
• pokračovat ve spolupráci s Reminiscenčním centrem, z.s. a realizaci evropského
projektu s názvem Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního
vyloučení osamělých seniorů

Co se podařilo:
• navázat kontakt se všemi aktivními klienty služby
• vytvořit nový design služby (web, leták)
• propagovat službu v tisku a v rádiu Proglas

Statistika účastníků
Program

Statistika účastníků
Program

Frekvence

Účastníci

Kafe s Trojlístkem

3 / rok

24

Jak povzbudit dítě a budovat vzájemnou důvěru?

1 / rok

5

Jak podpořit talent dětí?

1 / rok

6

Babiččina zahrádka

1 / rok

29

Adventní tvoření

1 / rok

23

24

Frekvence

Účastníci

Skupinová aktivizační služba pro seniory

2 / týden

15

Sociálně aktivizační služba pro seniory Bok po boku
(ukončena aktivní činnost k 30. 4. 2019)

zpravidla
1 / týden

12
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Lektoři:
Adamcová Nicolette
Čechová Michaela, DiS.
Ingrová Kateřina, DiS.
Mgr. Blanka Krotká
Mgr. Gabriela Nováková

Bc. Marcela Nováková
Bc. Adéla Palyusiková
Bc. Markéta Sedláková
Mgr. Eva Vostálová

Pomáháme budoucím i stávajícím rodičům být připraveni na každodenní situace

Zpětná vazba: spojené s životem. Školíme profesionály v oboru.
5 „Jsem mile překvapena a spokojená s úrovní a prací lektorek, s celkovým jejich
přístupem k nám, starší generaci.”
5 „Velká spokojenost, pestré, děvčata pracují se zájmem nad rámec svých povinností.”
5 „Děkuji, že máme možnost se tak scházet. Získat nové známé v našem věku je těžké.
Nejen, když nám už odešli dřívější známí.”

VOLNÝ ČAS
Organizujeme volnočasové aktivity pro rodiče a prarodiče s dětmi. Cvičení pro
maminky i miminka, výtvarné kurzy a další.

Cvičení pro těhotné • Cvičení s přípravou na porod
Co se podařilo:
• rozšířit vybavenost kurzu o nové praktické a pohodlné jogamatky
• naplnit 5 běhů kurzu Cvičení s přípravou na porod
Statistika účastníků
Program
Cvičení pro těhotné
Cvičení s přípravou na porod (cyklus šesti lekcí)

Frekvence

Účastníci

1 / týden

47

5 / rok

27

Lektoři:
Bc. Jana Bedřichová
Lucie Krausová, DiS.
Zpětná vazba:
5 Chodím již na několikátý kurz (cvičení před i po porodu, cvičení s dětmi) a vždy jsem

byla spokojená - vstřícný přístup lektorů, na recepci, na všem se dá domluvit atd…
5 Cviky mi přišly vyvážené – ruce, nohy atd.
5 Super! I jak se střídaly používané pomůcky
5 Zkušená odbornice, vynikající znalosti a praktické zkušenosti

26
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Cvičení po porodu s hlídáním dětí

Zpětná vazba:
5 Skvělé! Moc příjemná a komunikativní lektorka
5 Kurz byl perfektní, slečna lektorka velmi sympatická, příjemná, v tématech je vidět, že

Co se podařilo:

se orientuje, velmi profesionální přístup, kurz je krátký �

• pro velký zájem otevřít druhou skupinu cvičení

5 Velmi milá, laskavá lektorka, je vidět, že je odborník

Statistika účastníků
Program
Cvičení po porodu s hlídáním dětí (2 skupiny)

Frekvence

Účastníci

1 / týden

16 maminek
+ děti

Hrátky s miminky
Co se podařilo:
• naplnit kapacitu kurzu
• většina účastníků pokračuje v kurzu i v dalším pololetí popř. se přesouvá do starších
skupin

Lektoři:
Bc. Vendula Chaloupková, DiS.

Statistika účastníků
Zpětná vazba:
Program

5 skvělá lektorka, jdenoduše perfektní,
5 její zaměstnání je pro nás velkým přínosem
5 lidský přístup, dobře vysvětluje, kde hledat jaký sval

Hrátky s miminky

Frekvence

Účastníci

1 / týden

23 dětí s rodiči

Lektoři:
Mgr. Kristýna Čapková
Mgr. Daniela Müllnerová

Masáže kojenců
Co se podařilo:

Zpětná vazba:

• v návaznosti na poptávku otevřít i třetí běh kurzu

5 děkuji za lekce
5 díky za pořádání cvičení
5 děkujeme za příjemně prožitý čas

Statistika účastníků
Program
Masáže kojenců (cyklus čtyř lekcí)
Lektoři:
Bc. Petra Lacinová

28

Frekvence

Účastníci

3 / rok

19 dětí s rodiči

Cvičení rodičů (prarodičů) s dětmi
Co se podařilo:
• zachovat nabídku ve stejném rozsahu jako v minulém roce
• v obou pololetích naplnit kapacitu kurzů
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Ženy v pohybu

Statistika účastníků
Program

Frekvence

Účastníci

Cvičení rodičů s dětmi 9–12 měsíců

1 / týden

24 dětí s rodiči

Cvičení rodičů s dětmi 1–2 roky (2 skupiny)

1 / týden

53 dětí s rodiči

Cvičení rodičů s dětmi 2–3 roky (2 skupiny)

1 / týden

36 dětí s rodiči

• Lépe zorganizovat a zajistit hlídání dětí v dopoledním běhu
• Udržet si dobrou pověst a slušnou naplněnost lekcí navzdory rozrůstající se konkurenci
• Přivést nové klientky a další získat z kurzů předporodních a poporodních cvičení
Statistika účastníků

Lektoři:
Mgr. Kristýna Čapková
Mgr. Daniela Müllnerová
Mgr. Lenka Němcová

Co se podařilo:

Program

Mgr. Hana Pešatová
Mgr. Kateřina Šalounová
Mgr. Veronika Tomanová

Frekvence

Účastníci

4 / týden

50

Ženy v pohybu
Lektoři:

Zpětná vazba:
5 Cvičení pro děti čisté, komfortní, bezva přístup, díky
5 Velmi příjemný přístup, paní byla vždy ochotná a vstřícná, snažila se přizpůsobit

program aktuální situaci a náladě
5 Skvělá práce lektorky - přístup k dětem, flexibilnost

Mgr. Hana Filipová
Mgr. Kateřina Janíčková
Iva Kučerová
Zpětná vazba:

Výtvarka pro rodiče (prarodiče) s dětmi

5 Chodím již několik let a jsem stále spokojená
5 Líbí se mi, že každé cvičení je jiné, vždy odcípá a má hlavu a patu i v návaznosti

Co se podařilo:

5 Lektorka je skvělá, reaguje na momentální nastavení skupiny, pamatuje si nás jmény,

na minulou a budoucí lekci
citlivě a konkrétně nás koriguje, ale netlačí nás „silou“

• Výtvarka je stále oblíbený kurz o který je zájem
Statistika účastníků
Program
Výtvarka pro rodiče s dětmi
Lektoři:
Mgr. Daniela Müllnerová

Orientální břišní tance
Frekvence

Účastníci

1 / týden

14 dětí s rodiči

Co se podařilo:
• Nabídnout nový kurz Oriental Power Mix, kde se propojuje orientální hudba, tanec
a cvičení.
• Na konci každého pololetí zorganizovat závěrečný orientální večírek se zajímavými
hosty a hojnou účastí návštěvníků z řad přátel, kamarádů, rodin a veřejnosti.
• Nabídnout několik úrovní Orientálních břišních tanců

Zpětná vazba:
5 Moc příjemná, ochotná, milá
5 Skvělé nápady při tvoření, milá k dětem
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Statistika účastníků
Program

Frekvence

Účastníci

Orientální břišní tance – začátečníci

1 / týden

9

Orientální břišní tance – mírně pokročilí

1 / týden

20

Orientální břišní tance – pokročilí I.

1 / týden

16

Pomáháme
budoucím
i stávajícím
na každodenní30situace
Orientální
břišní
tance – pokročilí
II. rodičům být připraveni
1 / týden
spojené s životem. Školíme profesionály v oboru.

Letní Orientální břišní tance

2 / rok

10

Orientální večírek

2 / rok

57

Lektoři:
Andrea Jamborová
Bc. Petra Včelařová, DiS.
Zpětná vazba:
5 Vynikající lektorka.
5 Již několik let navštěvuji a jsem spokojená.
5 Fajn kurz.

DUCHOVNÍ PROGRAMY
Duchovní programy pro manžele i rozvedené – duchovní obnovy pro manžele,
programy pro rozvedené a diecézní poutě rodin.

Duchovní obnovy pro manžele
Co se podařilo:
• Nabídnout duchovní obnovy - postní a adventní, o které mají manželské páry zájem.
• Vytvořit prostředí pro setkávání křesťanských manželů, podpořit jejich růst ve vztahu
k Bohu, sobě navzájem a ve společenství.
• Zajistit kvalitní exercitátory pro vedení duchovních obnov.
Statistika účastníků
Program

Frekvence

Účastníci

Postní duchovní obnova

1 / rok

15 párů

Adventní duchovní obnova

1 / rok

23 párů

Lektoři:
R. D. ThLic. David Ambrož
R. D. ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr
Zpětná vazba:
5 Skvělá práce brněnského Centra pro rodinu, pokračujte, prosím, v takových akcích.
5 Dobře zpracované téma, pěkně prožitý čas, možnost ztišení a modlitby.
5 Přednášky nám daly podněty jak pro osobní růst a rozjímání, tak se vlastně celou dobu

týkaly vztahu.
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Duchovní večery pro manžele

Zpětná vazba:
5 Setkání mě povzbudilo - zjištění, že nenesu sama podobné problémy je potěšující

Co se podařilo:

a posilující.
5 Tato obnova mi dala hodně, přemýšlet nad sebou a nad mým životem.
5 Oceňuji přijetí, i když sama nejsem praktikující věřící.

• nabídnout manželským dvojicím možnost pravidelného setkání
• podpořit manžele najít si čas pro sebe navzájem
• povzbudit manžele v jejich duchovním růstu a vztahu k Bohu

Duchovní setkání pro rozvedené

Statistika účastníků
Program
Duchovní večery pro manžele

Frekvence

Účastníci

1 / měsíc

200

Lektoři:

Co se podařilo:
• podpořit pastoraci rozvedených pod vedení zkušeného kněze
• nabídnout rozvedeným věřícím možnost setkat se ve společenství a podpořit je v jejich
obtížné životní situaci
• pozvat účastníky na další programy pro rozvedené, které pořádá CRSP Brno

Mgr. Jan Špilar
Statistika účastníků
Zpětná vazba:
Program

5 výborný přednášející
5 chodíme sem pravidelně a rádi
5 přednášky jsou přehledné, duchovní i praktické

Duchovní setkání pro rozvedené

Frekvence

Účastníci

1 / rok

15

Lektoři:
R. D. Ing. Jan Kotík

Duchovní obnova pro rozvedené

Zpětná vazba:

Co se podařilo:
• nabídnout rozvedeným víkendovou duchovní obnovu pod vedením kvalitního
exercitátora, který má zkušenosti s prací s rozvedenými
• povzbudit účastníky v jejich obtížné životní situaci, podpořit jejich růst ve vztahu k Bohu
a ve společenství
• nabídnout účastníkům další programy pro rozvedené pořádané CRSP Brno
Statistika účastníků
Program
Duchovní obnova pro rozvedené
Lektoři:

Frekvence

Účastníci

1 / rok

13

5 řeší se pro nás důležitá témata
5 chválím za vstřícnost, ochotu vyslyšet a poradit
5 líbí se mi morální podpora a sdílení se ve skupině stejně „postižených” lidí

Rozvod a život rozvedených v církvi
– dicézení setkání pro rozvedené
Co se podařilo:
• nabídnout rozvedeným sobotní setkání pod vedením kvalitních a zkušených lektorů
• podpořit pastoraci rozvedených a jejich přijetí v rámci církve
• povzbudit účastníky v jejich obtížné životní situaci

R. D. Ing. Jan Kotík
34
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CRSP Třešť

Statistika účastníků
Program
Diecézní setkání pro rozvedené

Frekvence

Účastníci

1 / rok

53

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

CRSP PRACOVIŠTĚ TŘEŠŤ

Lektoři:

Pomáháme
budoucím
i stávajícím
PhDr. Mgr. Jeroným
Klimeš,
Ph.D. rodičům být připraveni na každodenní situace
spojené
s
životem.
Školíme profesionály v oboru.
R. D. ThLic. Petr Šikula

Programy pro rodiny nabízíme i na Vysočině, a to díky detašovanému pracovišti
v Třešti, nedaleko Jihlavy.

Zpětná vazba:
5 velké díky za tyto akce pro rozvedené
5 pokud budu moci, za rok zase přijedu
5 kvalitní a přínosné přednášky

Co se podařilo:
• zachovat pravidelný týdenní program pro rodiče s dětmi
• pokračovat ve spolupráci s Městem Třešť a s DDM
• účastnit se jako spolupořadatelé dvou městských akcí – Jednorožné roženění
a Předadventní světélkování
• v Týdnu pro rodinu zorganizovat společně s DDM zábavné odpoledne pro celou
rodinu – Otvíráček
• v červenci 2019 se podařilo naplnit a zorganizovat příměstský tábor „Zlatokopové“

Diecézní pouť rodin

Co se podařilo:
• Spolupráce Zámku ve Žďáru nad Sázavou (rodina Kinských, otec Vladimír Záleský
a pracovníci zámku), Charity, Diecézního centra mládeže, Katechetického centra
a CRSP při přípravách a průběhu Diecézní pouti rodin.
• Nabídnout účastníkům pestrý program pro děti, mládež, rodiče i seniory.
• Vytvořit prostor pro setkání křesťanských rodin.
Statistika účastníků
Program
XVI. Diecézní pouť rodin

36

Frekvence

Účastníci

1 / rok

1200

Statistika účastníků
Program

Frekvence

Účastníci

Rosteme spolu (Klub dětí)

2 / týden

1348 vstupů /rok

Tvoření

1 / týden

301 vstupů /rok

Batolátka

1 / týden

212 vstupů /rok

Otevřená beseda (otevřená herna)

1 / týden

260 vstupů /rok

Zpěváčci

1 / týden

434 vstupů /rok

Cvičení pro těhotné

2 / měsíc

58 vstupů /rok

Otvíráček 18. 5. 2019

1 / rok

150

Příměstský tábor Zlatokopové (15.–19. 7. 2019)

1 / rok

16 dětí

Jednorožné rožnění 21. 9. 2019

1 / rok

180

Předadventní světélkování 23. 11. 2019

1 / rok

220
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Lektoři:
Jana Duchanová – jana.duchanova@crsp.cz
Pavla Kazdová
Bc. Marie Poláková

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

KROK ZA KROKEM

Pomáháme
budoucím
stávajícím
rodičům
být připraveni na každodenní situace
5
pravidelné
programyi se
účastníkům
líbí
spojené
s
životem.
Školíme
profesionály
v oboru.
5 o programy je velký zájem a ne vždy se podaří
všem vyhovět
5 velká účast je i na jednorázových akcích, kde má CRSP už svoje „jméno“

Podporujeme sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiny díky projektu fungujícím
na principu nadačního fondu.

Zpětná vazba:

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.
Statistika účastníků
Krok za krokem 2019
Počet adresných pomocí
Celková poskytnutá částka
Počet dárců, kteří poslali dar na účet nadačního fondu
Celková částka přijatých darů za rok 2019

19
134 545 Kč
13
110 200 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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Činnost Krok za Krokem 2019
10 000 Kč – Pomohli jsme s koupí pračky pro rodinu s 5 dětmi.
1 800 Kč – Přispěli jsme otci samoživiteli na školu v přírodě pro jeho dceru.

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY 2019

15 000 Kč – Zaplatili jsme nájem a léky pro rodinu s 6 dětmi, z nichž je jedno těžce
postižené. Pomoc probíhala ve spolupráci s Ranou péčí.

Pomáháme
budoucím
i stávajícím
rodičům
být připraveni
na každodenní
3 420
Kč – Přispěli
jsme matce
samoživitelce
s dětmi
na pobyt v azylovém
domě. situace
spojené s životem. Školíme profesionály v oboru.

12 000 Kč – Zaplatili jsme kroužky a školu v přírodě mamince se 4 dětmi, která odešla
od partnera z důvodu domácího násilí.
2 000 Kč – Přispěli jsme na pobyt v azylovém domě.
11 400 Kč – Uhradili jsme letní tábor a kroužky v ZUŠ rodině s 5 dětmi.
8 500 Kč – Pomohli jsme s nájmem mamince samoživitelce se 2 dětmi, která trpí těžkou
nemocí.
10 400 Kč – Uhradili jsme letní tábor a hudení kroužky dětem z vícečetné rodiny.
7 700 Kč – Zaplatili jsme tábor pro děti, jejichž tatínek trpí dlouhodobým onemocněním.
11 287 Kč – Koupili jsme pračku pro rodinu s 8 dětmi.
2 000 Kč – Pomohli jsme s kaucí pro babičku, která se stará o vnučku.
8 000 Kč – Přispěli jsme na nájem mamince se 4 dětmi, kde je jedno těžce postižené a ona
sama se léčí s vážnou nemocí.
11 000 Kč – Zaplatili jsme obědy rodině s 8 dětmi, jejichž dům vyhořel.
3 440 Kč – Uhradili jsme obědy ve školce pro maminku samoživitelku, která se stará o 3 děti.
Partner je drogově závislý.
500 Kč – Uhradili jsme cestu do lázní pro maminku samoživitelku s dcerou.
2 000 Kč – Přispěli jsme na pobyt v azylovém domě.
3 440 Kč – Uhradili jsme obědy ve školce pro maminku samoživitelku, která se stará o 3 děti.
Partner je drogově závislý.
10 658 Kč – Zakoupili jsme elektrický sporák pro rodinu s 10 dětmi, z nichž 2 jsou zdravotně
znevýhodněné.
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Naši činnost realizujeme díky řadě různě zaměřených projektů. Všem donátorům
za jejich podporu děkujeme. Více o projektech na www.crsp.cz.

Aktivně s dětmi v Centru pro rodinu a sociální péči
Cílem projektu je aktivní a smysluplné využití volného času pro děti ve městě Brně. Cílem
realizace navržených aktivit je zajistit kvalitní trávení volného času dětí školního věku v době
školního volna, rozvoj jejich sociálních, komunikačních a pracovních kompetencí.
Děti nebe
Cílem projektu je poskytnout rodičům prožívajícím ztrátu dítěte bezprostřední pomoc,
návaznou pomoc, komunikovat potřeby rodičů prožívajících ztrátu dítěte směrem
ke zdravotnickému personálu a detabuizovat téma „ztráty dítěte“ a otevřít jej společnosti.
Na tyto potřeby projekt odpovídá službou psychologického poradenství (dlouhodobá
práce), motivačními přednáškami, uzavřenými skupinami rodičů se zkušeností ztráty dítěte
a realizací kurzu pro zdravotníky s ohledem na zprostředkování perspektivy rodičů
prožívajících ztrátu dítěte nemocničnímu personálu. V případě potřeby se mohou rodiče
obrátit na naši krizovou telefonní linku.
FAMILY POINT místo pro rodinu®
Projekt zaměřený za rozvoj sítě míst Family Point ve městě Brně a Jihomoravském kraji.
FAMILY POINT místo pro rodinu® je bezbariérové místo přátelské rodině. Umožňuje pečovat
o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života.
Komplexní podpora dětí s ADHD
Cílem projektu je ověření komplexního přístupu práce s dětmi s poruchou pozornosti spojenou
s hyperaktivitou u dětí předškolního a školního věku v rámci lokality Jihomoravského kraje
do října 2021. Úkolem projektu je zaměřit se na všechny symptomy spojené s problematikou
ADHD – poruchy pozornosti, hyperaktivitu, impulzivitu, rovněž na přidružené potíže –
poruchy percepčně-motorických funkcí, poruchy kognitivních funkcí a emoční poruchy.
Prostřednictvím projektu chce žadatel vytvořit a v praxi organizace otestovat originální
41
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kombinaci metod zaměřených na různé potíže spojené s ADHD. Podmínkou komplexní práce
je rovněž participace dětí a zapojení rodičů a pracovníků škol.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, registrační číslo projektu CZ.03.2.X/
0.0/0.0/17_076/0011497.
Na rozcestí
Projekt Na rozcestí nabízí komplexní podporu neúplných rodin s dětmi. Jedná se o rodiče
rozvedené, ovdovělé či svobodné, kteří prožívají jednu z nejstresovějších situací v životě
člověka. Tímto projektem se chceme zaměřit na podporu a provázení rodičů a zejména
na ochranu práv dětí při udržování kontaktu s oběma rodiči, při naplňování potřeb dětí,
podporu rodičů při zvládání konfliktů po rozchodu a prevenci syndromu zavrženého rodiče
(SZR).
Prevence rizikového chování dětí s ADHD
Projekt Prevence rizikového chování dětí s ADHD se zaměřuje na primární prevenci
u hyperaktivních dětí (děti s ADHD), které jsou vznikem rizikového chování ohroženi více než
jejich vrstevníci. Pro tyto děti jsou typické rizikové faktory vztahující se k jejich duševním
problémům. Cílem projektu je systematická práce s těmito dětmi v kolektivu i mimo něj,
individuálně i skupinově. V rámci projektu jsou realizovány tři aktivity – Trénink sociálních
a emočních dovedností, Mobilní poradna a Moderované diskuze.
Rodičovství krok za krokem
Projekt Rodičovství krok za krokem obsahuje funkční systém aktivit zaměřených na posilování
odolnosti fungující rodiny, podporu zkvalitňování partnerských a manželských vztahů
a posilování rodičovských kompetencí ve všech fázích vývoje rodiny: v období budování
partnerského vztahu a přípravy na manželství, při očekávání narození dětí, v období rozvoje
partnerského/manželského vztahu a vztahů s dětmi, při řešení partnerských a výchovných
problémů a problémů mezigeneračního soužití.
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TROJLÍSTEK sblížení tří generací®
Projekt reaguje na současnou situaci nejen v JMK, na nedostatečný počet volných míst pro
děti ve školkách a zařízení pro předškolní péči. Zaměřuje se na individuální péči o malé děti.
Jeho jedinečnost spočívá v důrazu na mezigenerační provázanost. Upozorňuje na potřebnost
a důležitost kontaktu dětí a třetí generace a podporuje skloubení rodinného a profesního
života. Umožňuje návrat matek resp. otců ve stejné situaci na trh práce a ženám zralého věku
smysluplně využít volný čas a životní zkušenosti.
V rytmu ADHD
Projekt nabízí pravidelné programy – Háďata a Skeener a letní příměstský tábor, podporující
psycho – sociální rozvoj dětí se syndromem ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou).
Zavedení metody Reminiscence
Cílem projektu je zavedení metody reminiscence do přímé práce se seniory v rámci skupinové
aktivizační práce a individuální aktivizace v terénu – v jejich přirozeném prostředí. Díky
zařazení reminiscence bude klient kvalitněji trávit volný čas, při skupinové práci může
navázat bližší vztahy s ostatními členy skupiny, což povede k poklesu osamělosti. Osamělost
může být snížena i prohloubením kontaktu a vztahu s rodinou díky vzpomínání na společné
zážitky, díky většímu množství podnětů a témat. Kvalifikované využívání reminiscenční
metody při poskytování služby má zabezpečit vhodné ošetření situací, kdy klient sám
vzpomíná a vést ke klientově lepší psychické pohodě, k zachování jeho identity a sebevědomí
(díky vědomí, že si něco pamatuje, že tu něco zanechal, že si uvědomuje svůj přínos). Účelem
zařazení reminiscence do služby je kvalitnější trávení volného času klientů, posílení či udržení
kognitivních funkcí a paměti klientů, snížení jejich osamělosti prostřednictvím sdílení
vzpomínek při skupinových aktivitách. V důsledku zvýšení kvality života zůstat i déle
samostatný a žít ve svém domácím prostředí.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU,
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007564.

registrační číslo projektu

Skupinová aktivizační služba pro seniory
Cílem projektu jsou pravidelné skupinové aktivizační práce napomoci seniorům, aby mohli
setrvat ve svém přirozeném prostředí. Aktivity projektu povzbuzují klienty ke zkvalitňování
jejich života i v rámci společnosti a nabízí jim prostředky k dosažení osobních cílů.
Svatba. A co dál?
Projekt „Svatba. A co dál?“ je zaměřen na oblast vztahové prevence a vychází
z předpokladu, že pokud se budeme věnovat manželům v rané fázi jejich manželství,
můžeme předejít budoucím problémům.
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FINANČNÍ
KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ
ZPRÁVA 2019

TÝM CRSP

Pomáháme budoucím i stávajícím rodičům být připraveni na každodenní situace
Rozpočtová zodpovědnost a vyrovnaná finanční bilance patří mezi naše priority.
spojené s životem. Školíme profesionály v oboru.

Pomáháme
Nešlo by tobudoucím
bez lidí. Programy
i stávajícím
a služby
rodičům
probýt
rodiny,
připraveni
klienty,
naúčastníky
každodenní
kurzů
situace
atd.
připravuje sehraný
spojené
tým zaměstnanců,
s životem. Školíme
externích
profesionály
spolupracovníků
v oboru. a dobrovolníků.

Výnosy v Kč

Tým pracovníků Centra pro rodinu a sociální péči

Příjmy od klientů

1 718 811

Počet zaměstnanců na HPP

34

Spokojený senior – KLAS z. s.

364 338

Počet externích pracovníků

102

Příjmy nájemné

6 612

Dotace

4 043 137

Vedení CRSP

Příspěvky od státu (ÚP)

1 999 040

Marcela Ondrůjová,
Ředitelka organizace

Příjmy od nadací
Dary
Jiné
Výnosy celkem

657 623
2 337 032
43 703
11 170 296

Mgr. Tatiana Jopková,
Vedoucí sekce služeb pro rodinu

Náklady v Kč
Materiál

420 598

Osobní / mzdové

7 779 404

Služby

2 735 224

Ostatní

157 478

Náklady celkem
Hospodářský výsledek v Kč

Ing. Daniela Mišunová,
Ing. Roman Polák (do 31. 8. 2019),
Ing. Eva Balcarová (do 1. 6. 2019),
Projektový a finanční manažer

11 092 704
77 592

Mgr. Miroslava Bořilová,
Vedoucí sekce sociální péče
Hana Lokosová,
Vedoucí sekce provozu
Studenti na praxi
V roce 2019 absolvovalo v CRSP praxi celkem 6 studentů z těchto škol:
•
•
•
•
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Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
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Náš dík patří…

PODPOŘILI NÁS
Všem donátorům, sponzorům a podporovatelům aktivit CRSP děkujeme. Velmi si
této podpory vážíme.

Instituce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evropská unie z programů ESF
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Biskupství brněnské
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Městská část Brno-Žabovřesky
Město Žďár nad Sázavou
Město Třešť
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Renovabis
Nadační fond Avast
Fond Jarmily Schultzové

•
•
•
•
•

Biskupství brněnskému za duchovní i finanční podporu
otci Romanovi Kubínovi za podporu a duchovní 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
už představit
Pomáháme
budoucím
i stávajícím
rodičům být dnes
připraveni
na každodenní situace
• lektorkám a lektorům
a seminářů
za osobní
nasazení,
respekt a vcítění
spojenékurzů
s životem.
Školíme
profesionály
v oboru.
• 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, podporují, oceňují a pomáhají jim

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

Společnosti, organizace, soukromé osoby
•
•
•
•
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COM Group a.s.
Pankrác, a. s.
Petr Prokš
Soroptimist International Club Brno I.
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Aktivity projektu Rodičovství
krok za krokem jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina
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Centrum pro rodinu a sociální péči
IČ 44991584
Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz
www.crsp.cz
f crspbrno

www.crsp.cz

