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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 (do 31. 12. 2021)
Mgr. Tatiana Jopková, ředitelka (od 1. 1. 2022)
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:
• Členem Rodinného svazu ČR, z.s.
• Členem Asociace Dítě a Rodina
• Stážovým fakultním pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně, vyšších odborných
a středních škol
• Školícím střediskem odborné veřejnosti
• Vzdělávacím pracovištěm s akreditací MPSV a MŠMT
• Členem Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu
• Členem Rady pro rodinu při České biskupské konferenci

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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Organizační struktura CRSP
platná od 1. 1. 2020
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY CRSP
Milí kolegové, spolupracovníci, partneři a vážení čtenáři,
tato výroční zpráva prezentuje a shrnuje činnost naší organizace v roce, který pro nás již
podruhé v řadě nebyl rokem standardních podmínek pro činnost, na jaké jsme byli zvyklí
v dřívějších letech. Bylo tomu tak díky pokračující pandemii, jejíž vliv přetrvával i v tomto
období. Průběžný vývoj situace v tomto roce opakovaně proměňoval možnosti pokračovat
v naší práci. Ze strany našeho týmu bylo nutné přizpůsobovat se aktuálnímu stavu, čelit
nejistotě, plánovat a organizovat naše aktivity s vědomím možných změn. Díky proměňujícím
se podmínkám jsme průběžně objevovali nové cesty, prošlapávali dosud neznámé
chodníčky. Byla to výzva pro celý tým, pro naše spolupracovníky i klienty.
Při ohlédnutí zpět bych si dnes troufla říct, že jsme z tohoto období vyšli o něco silnější, ale
i pokornější díky poznání, že ne všechno a ne vždy lze předem naplánovat. Jsme rovněž
flexibilnější než dříve, protože jsme dlouhodobě čelili nutnosti přizpůsobovat se nečekaným
změnám, řešit předtím neobvyklé situace, využívat širší paletu metod práce, včetně online
nástrojů. A také jsme bohatší o zkušenost, že je možné společnými silami zvládnout
i náročnější období plné překvapivých situací, rizik a nejistoty.

Výroční zpráva CRSP 2021
Úvodní slovo

Závěr roku 2021 přinesl také změny ve vedení organizace. Ve jménu celého týmu chci
vyjádřit poděkování a uznání za dlouholetou práci a osobní nasazení paní Marcele
Ondrůjové, pro kterou byl tento rok posledním na pozici ředitelky organizace před
odchodem na zasloužený odpočinek.
Velký dík patří také všem členům vedení organizace, kteří museli v uplynulém roce
rozhodovat a řídit vše potřebné v nejistých podmínkách pandemie. Obrovské poděkování
zároveň patří všem zaměstnancům, protože i díky jejich vytrvalosti jsme tento náročný rok
zvládli. Nesmím ale zapomenout ani na naše klienty, kteří nám zůstali věrní, využili našich
služeb a podporovali nás v nejisté době. Děkuji rovněž všem našim partnerům, jejichž
podpora je pro nás povzbuzením a dodává nám odhodlání vytrvat v naší práci.
Náš tým si velmi váží důvěry našich donátorů a podporovatelů, kteří s námi často sdílejí
hodnoty, na nichž je činnost Centra pro rodinu a sociální péči vybudována. S vědomím těchto
hodnot, ale i této důvěry, se díváme do dalšího období.
Mgr. Tatiana Jopková,
ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči

Pokračovali jsme v pastorační činnosti pro širokou veřejnost. Rozšířili jsme tým lektorů příprav
na manželství, díky čemuž je pro zájemce tato služba opět dostupnější. Po roční nucené
pauze způsobené pandemií jsme opět mohli společně s rodinami brněnské diecéze prožít
Diecézní pouť rodin, která se tentokrát konala již po sedmnácté. Tato již tradiční akce opět
proběhla ve spolupráci s Biskupstvím brněnským, za účasti o. biskupa Vojtěcha Cikrleho,
který celebroval mši sv. v místě konání ve Žďáru nad Sázavou.
Realizovali jsme také vzdělávací programy pro nastávající rodiče a pro rodiče s dětmi. Školili
jsme také pedagogy, lektory, zdravotníky a další pomáhající profese. Rodiče s dětmi
využívali naši službu FAMILY POINT místo pro rodinu® a navštěvovali její akce pro veřejnost.
V rámci nabídky služeb určených pěstounům jsme pokračovali ve výkonu sociálně-právní
ochrany dětí. Stali jsme se členy Asociace dítě a rodina. Nadále jsme se věnovali rodinám,
v nichž vyrůstají děti s ADHD (poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou).
Prostřednictvím služby TROJLÍSTEK sblížení tří generací® jsme propojovali rodiny s dětmi
a „náhradní babičky“ a pořádali mezigenerační akce a vzdělávací aktivity. Díky pravidelným
skupinovým setkáním jsme pomáhali osamělým seniorům čelit sociální izolaci. Pokračovali
jsme v nabídce volnočasových aktivit.
Byli jsme zde nadále i pro klienty nacházející se v různě obtížných životních situacích. Lidé
procházející rozvodem a také rodiče prožívající ztrátu dítěte u nás nacházeli podporu
a doprovázení. Intenzivně jsme se věnovali také tématu tzv. sendvičové generace a mediální
osvětě v této problematice.
6
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Zpětná vazba:
5 Děkuji za přínosný kurz.
5 Po této přednášce jsem si začala více věřit, že to zvládnu.
5 Velmi milý přístup a podpora očekávání pro ženy, ale i pro muže.

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

EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ®

Co se podařilo:

Kurz pro nastávající rodiče

• Jsme velmi rádi, že vzrostl tak velký zájem o kurz Efektivního rodičovství, kdy se nám
podařilo zrealizovat celkem tři kurzy v průběhu roku.
• Velký zájem byl ze strany obou rodičů, tedy párů. A také mužů, z čehož máme velikou
radost. Celkem se kurzů zúčastnilo 19 mužů.
• Kurz efektivního rodičovství jsme nabídli hned ve třech formách (večerní, dopolední
s hlídáním dětí a večerní).

Co se podařilo:
• Kurz byl úspěšně přesunut do online prostředí, ve druhém pololetí kurz probíhal už
klasicky prezenčně.
• Podařil se zachovat vysoký počet účastníků a kladné hodnocení kurzu.
• Kurz je veřejností stále vyhledáván a je o něj zájem.

Statistika účastníků:
Program

Frekvence

Účastníci

1/rok

37

celoročně

13

Seminář Motivace dětí – jak děti podpořit tam, kde
potřebují

1/rok

4

Seminář Děti a hranice – jak a proč být laskavým
i důsledným rodičem

1/rok

4

®

Kurz EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Statistika účastníků:
Program

Poradna V klidu o výchově
Frekvence

Účastníci

Konec těhotenství

6/rok

57

Porod

6/rok

59

Bonding

6/rok

58

Šestinedělí a péče o novorozence

6/rok

59

Kojení

6/rok

59

Lektoři:
Bc. Blanka Čermáková
Mgr. Hana Filipová
Bc. Vendula Chaloupková
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PhDr. Miloslava Kameníková
Mgr. Lenka Langarová
Mgr. Markéta Zemanová

Lektoři:
Mgr. et Mgr. Petra Sapáková
Mgr. Jana Vaňková
Zpětná vazba:
5 Bylo to úplně úžasný! Děkuji. Lidé, atmosféra, informace…
5 Jsem velmi spokojena s tím, co jsem se dozvěděla. Moc děkuji.
5 Děkuji lektorce za vlídný přístup a příjemné zajištění prostředí.
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Úrazy a první pomoc dětem

Statistika účastníků:
Program
Zacházení s novorozencem

Co se podařilo:

2/rok

32

Mgr. Petra Pospíšilová
Zpětná vazba:
5 Kurz se mi moc líbil, lektorka vše odborně předvedla, oceňuji i praktické vyzkoušení nás

Statistika účastníků:

Úrazy a 1. pomoc dětem

Účastníci

Lektoři:

• Oproti loňskému roku úspěšně proběhlo více kurzů.
• Pokračuje tradice velmi dobrého hodnocení lektorky.
• Poptávka po kurzu vzrostla.

Program

Frekvence

účastníků.
Frekvence

Účastníci

3/rok

22

Lektoři:
Mgr. Hana Filipová
Zpětná vazba:
5 Děkuji za super kurz, milá lektorka, doporučím určitě dál.
5 Bylo to úžasné, děkuji za tuto možnost. Určitě se podívám na další kurzy.
5 Chválím praktičnost kurzu – figuríny, mašličkování, tlakový obvaz.

5 Určitě bych doporučila každé prvorodičce. Velmi přínosné.
5 Pěkný, stručný a věcný kurz se spoustou praktických informací.

Jak zdravě jíst v těhotenství a po porodu
Co se podařilo:
• Vzhledem k omezením kvůli covidu-19 jsme nabídli účastníkům kurz online.
• Díky online formě zájemkyně neztratily možnost dozvědět se zajímavé informace
o výživě v těhotenství a po porodu.
Statistika účastníků:
Program

Zacházení s novorozencem

Jak zdravě jíst v těhotenství a po porodu

Frekvence

Účastníci

1/rok

3

Lektoři:
Mgr. Šárka Matějková
Co se podařilo:
• Ve druhém pololetí mohl konečně kurz proběhnout, i s poměrně vysokým počtem
účastníků.
• Kurzu se stále daří držet laťku velmi pozitivního hodnocení od nastávajících rodičů.
• Jsme velmi rádi, že se nám podařilo opět navázat vztah s cílovou skupinou maminek,
což nebylo s ohledem na rizika covidu-19 vůbec jednoduché.
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Zdraví, vývoj a výživa kojence

Lektoři:
Mgr. Hana Filipová
Mgr. Hana Pešatová
Zpětná vazba:

Co se podařilo:
• Jednotlivé přednášky byly převedeny do online prostředí, díky čemuž se zájemci mohli
dozvědět vše potřebné o výživě a nemocech svého dítěte.
• Vzrostl zájem zejména o informace spojené s resuscitací dítěte.
Statistika účastníků:
Program

Frekvence

Účastníci

První lžička

3/rok

8

Nemoci dětského věku, očkování, resuscitace

2/rok

12

5 Pecka!
5 Ještě jednou Vám chci poděkovat za organizaci a obsah včerejší Metodiky

pohybových aktivit. Kurz se mi nesmírně líbil a asi budete překvapená, ale mě
především uchvátila ta teoretická „nudná“ část. :-) Hltala jsem Vaše znalosti z oblasti
psychomotorického vývoje dětí. Až teď (když si Vás „googluji“ :-) ), jsem zjistila, že jste
fyzioterapeutka. Krásné.
5 Přijela jsem si pro inspiraci. Odvážím si ji a s ní spoustu otázek, které jste mi podsunuly
do hlavy. Děkuji za obojí.
5 Chtělo by to víc času a mít vás po ruce jako konzultanta a supervizora.

Školení pro lektory Příprav na manželství

Lektoři:
Mgr. Hana Filipová
Mgr. Šárka Matějková

Mgr. Petra Pospíšilová
Co se podařilo:

Zpětná vazba:

• Získat a vyškolit tři nové lektorské páry pro přípravy snoubenců.
• Realizovat během roku kurz pro nové lektory skládající se ze čtyř sobotních setkání pod
vedením zkušených lektorů.
• Zajistit pokračování a rozvoj příprav snoubenců předáním vědomostí a zkušeností
novým lektorům.

5 Děkuji všem za skvělou práci, kterou pro maminky vykonávají.

Metodiky pohybových aktivit
Co se podařilo:

Statistika účastníků:

• S ohledem na opatření spojená se zákazem vzdělávacích aktivit kvůli pandemií covidu19 vždy v okénku otevřít a naplnit nejvíce poptávaný kurz.
• Udržet zájemce o tento typ kurzů v kontaktu s Centrem pro rodinu a sociální péči.
Statistika účastníků:
Program
Metodika pohybových her s dětmi do 3 let I
Metodika pohybových her s dětmi do 3 let II
Metodika pohybové výchovy předškolních dětí
12

Program
Školení pro lektory příprav snoubenců

Frekvence

Účastníci

1/rok

6

Lektoři:
Frekvence

Účastníci

1/rok
1/rok
1/rok

17
15
12

Milana a Miroslav Vykydalovi
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Zpětná vazba:
5 Děkujeme za vaše cenné rady a zkušenosti.
5 Věříme, že tato služba bude obohacením a posílením našeho vztahu.
5 Těšíme se na práci s mladými páry.

PROVÁZENÍ A PORADENSTVÍ

Vzdělávání pro zdravotníky a pomáhající profese

Co se podařilo:
• Pro zdravotníky a pracovníky pomáhajících profesí nabídnout specializovaný
workshop.
• Pokračovat ve spolupráci s organizacemi, které se věnují problematice ztráty dítěte,
např. Klára pomáhá z.s.
• Propagovat nabídku CRSP v oblasti ztráty dítěte na nově vzniklém webu
www.perinatalniztrata.cz.
Statistika účastníků:
Program
Workshop Perinatální ztráta – Jak být rodičům oporou
a (zároveň) nevyhořet

Frekvence

Účastníci

1/rok

8

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

Kurz partnerství

Co se podařilo:
• Uspořádat během roku dva kurzy skládající se ze čtyř víkendových setkání pro 17
mladých párů pod vedením zkušených lektorů.
• Podpořit mladé páry v jejich zájmu pečovat o svůj vztah.
• Zdůraznit mladým párům důležitost sebepoznání, vzájemného poznání a komunikace
pro celoživotní vztah.
Statistika účastníků:

Lektoři:
Bc. Vendula Chaloupková, DiS.
Bc. Mgr. Hana Sedláková
Zpětná vazba:
5 Užitečný kurz.
5 Velkým přínosem je, že lektorka kurzu je profesí psycholožka.
5 Oceňuji techniky pro psychohygienu.

Program
Kurzy partnerství

Frekvence

Účastníci

2/rok

34

Lektoři:
Naděžda a Pavel Peroutovi
Vendula a Tomáš Zachovalovi
Zpětná vazba:
5 Byly to čtyři skvělé víkendy, kdy jsme se mohli věnovat jeden druhému.
5 Mám jen slova chvály a pozitivního údivu ke kvalitě přednášek.
5 Oceňuji vstřícnost lektorů a sdílení jejich životních zkušeností.

14
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Kurzy pro mladé páry – přípravy na manželství

Svatba. A co dál?
Co se podařilo:

Co se podařilo:
• Připravit 93 párů na vstup do manželství a podpořit je v celoživotní péči o vztah.
• Nabídnout ve zvýšené míře online a individuální formu přípravy v době pandemie.
• Realizovat šest prezenčních skupinových kurzů pod vedením zkušených lektorů.
Statistika účastníků:

• S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci v 1. polovině roku 2021 jsme
nemohli program nabídnout v jeho plném rozsahu, ale i přesto se podařilo program
nabídnout ve 2. polovině roku.
• Nabídnout možnost manželským párům a novomanželům pracovat na jejich vztazích.
Nastínit, jak moc je ve vztahu důležitá komunikace a naslouchání.
• Rozvinout diskuzi nad tématy, která jsou na veřejnosti i mezi partnery mnohdy
tabuizována.
Statistika účastníků:

Program

Frekvence

Účastníci

Příprava na manželství – skupinové prezenční

6 kurzů/rok

78

Příprava na manželství – individuální

24 kurzů/rok

48

Příprava na manželství – skupinové online

2 kurzy/rok

60

Program
Svatba. A co dál?

Frekvence

Účastníci

1/rok

8

Lektoři:
Mgr. Jan Špilar

Lektoři:
Markéta a Pavel Klangovi
Marcela a Oldřich Ondráčkovi
Ivana a Pavel Vítovi

Milana a Miroslav Vykydalovi
Emilie a Jiří Zichovi

Zpětná vazba:
5 Děkujeme moc panu Špilarovi za jeho přednášky. Bylo to pro nás velmi obohacující.
5 Praktické, srozumitelné. Informace i na základě zkušeností. Nic mi nechybělo.
5 Jsme rádi, že jsme program navštívili. Děkujeme.

Zpětná vazba:
5 Doporučil bych kurz každému páru před svatbou, církevní i civilní.
5 Děkujeme, vždy jsme odcházeli obohacení, s úsměvem a nabití energií na celý týden.
5 Oceňuji otevřený a přátelský přístup lektorů.

Období rozvodové/rozchodové situace

Co se podařilo:
• S ohledem na trvající nepříznivou epidemiologickou situaci v 1. polovině roku 2021
jsme nemohli nabídnout programy v jeho plném rozsahu. I přesto se objevil velký zájem
o Individuální poradenství.
• Nabídnout možnost Individuálního poradenství ve vyšším rozsahu termínů a to
s ohledem na potřeby klientů.
• V rámci setkávání Novým směrem jsme nabídli možnost sdílet i své potřeby s ohledem
na dlouhotrvající covidové období (dopady covidu-19, podpora, pomoc,
nasměrování aj.). Reagovali jsme tak na aktuální stav.
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Statistika účastníků:
Program

Frekvence

Účastníci

Setkávání Novým směrem

1/14 dní

2

Individuální poradenství

celoročně

13

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

Lektoři:
Mgr. Bohdana Kališová
Zpětná vazba:
5 Moc děkuji za podporu.
5 Děkuji za možnost setkávat se s paní psycholožkou. Pomohlo mi to.
5 Děkuji za možnost opakovaně navštěvovat, když potřebuji pomoci.

Služby určené pěstounským rodinám

Ztráta dítěte – Děti nebe
Co se podařilo:

Co se podařilo:
•
•
•
•

Nabídnout podporu a doprovázení rodičům, kteří prožili ztrátu dítěte.
Poradenství nabízet i formou online.
Pokračovat ve spolupráci s organizacemi, které se věnují problematice ztráty dítěte.
Propagovat nabídku CRSP v oblasti ztráty dítěte na nově vzniklém webu
www.perinatalniztrata.cz.

Statistika účastníků:

Statistika účastníků:

Program

Frekvence

Účastníci

Individuální psychologické poradenství

dle potřeby

11

Lektoři:
Bc. Michaela Klímová, DiS.

18

• K 31. 12. jsme doprovázeli 40 pěstounských rodin. V průběhu roku jsme uzavřeli šest
nových dohod o výkonu pěstounské péče a ukončeny byly čtyři dohody – dvě
na základě rozhodnutí soudu o umístění dítěte do ústavní výchovy, jedna byla
ukončena z důvodu návratu dítěte do péče matky a jedna výpovědí.
• Z důvodu pandemie covid-19 se většina vzdělávacích programů přesunula do on-line
prostředí, proto jsme vytvořili tři nové e-learningové kurzy: Práva dětí v NRP, Jak
na učení u neklidných dětí a Děti a hranice – laskavost i důslednost při výchově.
• V únoru 2021 jsme vstoupili jako člen do Asociace dítě a rodina.
• Ve dnech 22.–24. 6. 2021 jsme úspěšně absolvovali inspekci poskytování sociálněprávní ochrany dle pověření k výkonu sociálně-právní ochrany podle § 48 odst. 2
písm. d) a f) zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Program

Frekvence

Účastníci

Vzdělávací semináře pro pěstouny

5/rok

39

Klubová setkání pro pěstouny

4/rok

24

Klub Bavlnka pro děti v PP

7/rok

17

celoročně

171

E-learningové kurzy
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5
Lektoři:

Mgr. Roman Hloušek
Mgr. Markéta Homolková
Mgr. Jana Pospíšilová
Mgr. Petra Sapáková

Lektoři:
Mgr. Jakub Smetana
Bc. Taťána Sojková
Mgr. Michaela Trávníčková

Bc. Eva Baliová
Mgr. Bára Bělehrádková
Monika Grossová, DiS.
Bc. Marie Jeřábková, DiS.
Bc. Markéta Jirovská, B.A.
Mgr. Tatiana Jopková
Mgr. Martina Koubíková, Ph.D.

David Kratochvíl
Mgr. Jana Pospíšilová
Mgr. Alena Šešulková
Blanka Tomanová
Zuzana Vintrová
Mgr. et Bc. Veronika Vystrčilová

www.sluzbypestounum.cz
Zpětná vazba:
5 Skvělá lektorka. Byli jsme spokojeni jako vždy. Hlavně syn.
5 Líbí se mi možnost sdílení zkušeností s ostatními rodiči během workshopu.
5 Ráda k Vám chodím. Vždy se něco nového naučím. Jen tak dál :-) Fajn je i setkání

Pro rodiny s dětmi s ADHD

s rodiči se stejnými problémy.
5 Poradenství v Centru mě nejvíce v první řadě pomohlo v tom, že jsem našla místo, kde

mi chtějí pomoci, kde mě chtějí vyslechnout.
5 Na workshopech oceňuji nejen že jsou vedené fundovanými a erudovanými lidmi, ale

Co se podařilo:
• Naplnit skupinky programu SKEENER na jejich maximální kapacitu a poskytnout tak
podporu mnoho rodinám s hyperaktivními a neklidnými dětmi.
• Nabídnout rodičům dětí s ADHD opět tematicky zaměřené workshopy. Těší nás, že
můžeme rodičům zprostředkovat praktické tipy pro výchovu jejich neklidných dětí, a to
i v online podobě, o kterou byl velký zájem.
• Jsme rádi, že se nám v rámci poradenství podařilo vytvořit prostor, kde se rodiče cítili
bezpečně a kde mohli s pracovníky řešit konkrétní potíže, které při výchově řeší.
• Nabídnout pedagogům, psychologům a dalším odborníkům vzdělávání v oblasti ADHD.
Statistika účastníků:
Program

Komplexní podpora dětí s ADHD
Frekvence

Účastníci

Háďata – program pro rodiče s hyperaktivními
a neklidnými dětmi

1/týden

7

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

1/14 dní

7

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

1/14 dní

11

5/rok

30

celoročně

13

1/rok

4

Workshopy pro rodiče
Poradna V klidu o neklidu
Žák s ADHD v kolektivu třídy (akreditovaný kurz)
20

že je dán velký prostor pro diskuzi rodičů a vzájemné sdílení vlastních zkušeností. Díky
tomu mě kurzy (mimo jiné) dodali sebevědomí a odvahu. Mít dítě s ADHD není přece
žádná ostuda, jen je jiné :-). A hlavně se s tím dá pracovat a teď už vím i jak.
5 Velmi děkujeme za cenné informace, kurz mi moc pomohl.
5 Byla jsem ráda za hodně prostoru ke sdílení, který jsem měla s ohledem na počet
účastníků v kurzu.
5 Skvělý kurz a velmi dobrá paní lektorka. Děkujeme za její emaptii, pochopení
a nastínění všech důležitých informací. Byla jsem spokojená.

Co se podařilo:
• S ohledem na nepříznivou situaci v 1. polovině roku 2021, kdy nebyla možnost setkávat
se s dětmi osobně, jsme pokračovali v doučování online formou, která se osvědčila
a klienti tak mohli využívat naší podpory a pomoci v této nelehké době, kdy velká část
výuky zůstala na rodičích.
• Nabídnout rodinám s hyperaktivními a neklidnými dětmi velké množství kurzů jak
online, tak prezenčně, a to v podobě velmi intenzivní. Podpořili jsme rodiny v oblastech
jako je neklid dítěte, komunikace s dítětem, sebedůvěra, učení u neklidného dítěte,
emoce, relaxační techniky, ale nabídli jsme i možnosti a techniky podpory pro samotné
21
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rodiče (např. možnost vyzkoušet si lekci Snoezelen).
• Vytvořit bohaté portfolio pracovních listů pro práci s dětmi s ADHD v rámci Doučování.
• Podpořit děti v prostředí školní třídy zejména v těžkém období po ukončení distanční
výuky a poskytnout poradenství pedagogickým pracovníkům.
Statistika účastníků:

Co se podařilo:

Program

Frekvence

Účastníci

Doučování dětí s ADHD

4 hod./týden

16

8/rok

51

AHA studio

1/týden

10

Snoezelen pro děti s ADHD

1/14 dní

23

13,83 hod./ rok

2

34,5 hod/ rok

17

Vzdělávací kurzy a semináře pro rodiče dětí s ADHD

Trénink soc.-emočních dovedností v prostředí šk. třídy
Terénní poradna na školách
Lektoři:
Bc. Eva Baliová
Bc. Petra Grabovská
Tereza Gregorová
Monika Grossová, DiS.
Mgr. Tatiana Jopková
Mgr. Martina Koubíková,
Ph.D.

FAMILY POINT místo pro rodinu®

David Kratochvíl
Mgr. Vladislava
Muselíková
David Muzikář
Mgr. Jana Pospíšilová
Klára Stixová
Zdislava Sychrová

Mgr. Alena Šešulková
Mgr. Libuše Škorpíková
Blanka Tomanová
Zuzana Vintrová
Mgr. Jeanette Vrtková
Mgr. Jindra Wojtková

• Navzdory lockdownu se podařilo zachovat konání pravidlených Akcí Family Pointu,
které probíhaly online formou. Po uvolnění protiepidemických opatření jsme se vrátili
k původnímu konceptu Akcí FP „naživo“.
• Proběhly pravidelné kažodoroční metodické návštěvy.
• Uspořádali jsme online setkání kontaktních Family Pointů.
Statistika účastníků:
Program

Frekvence

Účastníci

Akce Family Pointu prezenčně

8/rok

110

Akce Family Pointu online

14/rok

557 shlédnutí

Setkání kontaktních pracovníků (online)

1/rok

12

Statistika návštěvnosti ukázkového pracoviště Family
Point Josefská

2345

Metodické návštěvy JMK

25

Metodické návštěvy Brno

26

Zpětná vazba:
5 AHA studio učilo mého syna, jak řešit samostatně úkol. Paní lektorka syna úžasně vedla

vždy ke splnění úkolu, ale tak, že to dokázal sám. Snad mu to trochu zvedlo
sebevědomí, které děti s ADHD moc nemají.
5 Syn Snoezelen miluje a vždy se velmi těší. Cítí se zde bezpečně a má pocit, že někam
patří. Odchází vždy spokojený a vyklidněný.
5 Zapojení do Tréninku sociálně emočních dovedností v prostředí třídy jsme uvítali
zejména proto, že synovy schopnosti zapojit se do kolektivu nemohu z pozice rodiče
příliš ovlivnit. Toto byla možnost, jak mu alespoň nějak pomoci.

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

Počet míst

• Podporovat klienty služby ve chvílích omezeného setkávání se a pomáhat jim udržet si
funkční propojení.

Město Brno

26
(2 kontaktní FP, 24 základních FP)

Jihomoravský kraj (mimo město Brno)

24
(1 kontaktní FP, 23 základních FP)

Program

mimo Jihomoravský kraj

14
(6 kontaktních FP, 8 základních FP)

Frekvence

Účastníci

Kafe s Trojlístkem

1/rok

5

Mezigenerační akce

1/rok

16

Lektoři:

Lektoři:
Mgr.Hana Bartoňová
Bc. Eva Brunclíková
Mgr. Hana Filipová
Mgr. Markéta Homolková
Mgr. Hana Hošťálková

Statistika účastníků:

Bc.Tereza Hrazdírová
Monika Janečková
Bc.Bohuslava Posoldová
Kateřina Plesková
Mgr. Lenka Špaková

Zpětná vazba – z knihy návštěv:
5 Moc děkujeme za Family Pointy. Je to úlevavědět, že můžeme s malými dětmi někam

Ing. Zora Rýparová
Zpětná vazba:
5 Výborně organizované, skvělé, prosíme o opakování nebo o podobnou akci.
5 Dozvěděly jsme se nové věci ze života i práce babiček, velmi přínosné!
5 Všechny organizátorky byly super a hlavně se dovedly přizpůsobit nepříznivému

počasí, skvělý nápad propojit tři generace najednou na jednom místě. Děkujeme
za krásné dopoledne!

do „bezpečí“ a klidu.
5 Moc děkujeme za příjemné prostředí a možnost v klidu nakrmit děti.
5 Chodím sem od r. 2014 a jsem moc spokojená.
5 Family Point využívám už s 2. dítětem. Bez vás bych si výlet do města nedovedla ani

www.trojlistek.com

představit. Je to oáza klidu, čisto, ticho, mikrovlnka. Super! Děkujeme.

Pro seniory
www.familypoint.cz

TROJLÍSTEK sblížení tří generací®

Co se podařilo:

Co se podařilo:
• Poskytnout podporu 25 osamělým seniorům na pravidelných skupinových setkáních.
• Přizpůsobit program setkání nepříznivé epidemiologické situaci v důsledku pandemie
covid-19.
• Aktivizovat seniory a předcházet tak sociální izolaci, nabídnout jim smysluplné využití
volného času ve společnosti vrstevníků, rozvinout jejich kompetence a navázat nová
přátelství.

• Navzdory výrazně omezeným možnostem setkávání v průběhu roku se podařilo
uskutečnit maximum možných z plánovaných akcí.
• Realizovat akce, které klienti služby velmi pozitivně hodnotí, a které jsou současně plně
v souladu s cíli služby.
24
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Statistika účastníků:
Program
Skupinová aktivizační služba pro seniory

Statistika účastníků:
Frekvence

Účastníci

2/týden

25

Lektoři:
Mgr. Ivana Fraňková
Zpětná vazba:
5 Jsem vděčná za pěkné zážitky z různých akcí, které společně podnikáme.
5 Mám radost, když se sejdeme a poznáme i další seniory.
5 Baví mě procvičování paměti.

Program
Podcast o sendvičové generaci

26

633 poslechů

5 krajů

Workshopy „Život jako na houpačce” online

2/rok

141

Workshopy „Život jako na houpačce” prezenčně

1/rok

14

Články o sendvičové generaci

23

Tiskové zprávy

4

Tištěné informační materiály
Rozhovory se zástupci SG – zjišťování potřeb

• Vznikl Podcast o sendvičové generaci.
• Proběhly tři workshopy „Život jako na houpačce” na téma stability v životě.
• Byli jsme aktivní na sociálních sítích – Facebooková stránka @sendvicovysenior
a Instagram sendvicova_generace, zviditelňovali jsme problematiku v tisku a online
zpravodajských portálech. Dařilo se nám otevírat diskusi na toto téma.
• Aktualizovali jsme online adresář služeb ve městě Brně a webové stránky.
• Aktivizovali jsme seniory žijící v Brně.
• Spolupracovali jsme s pěti kraji (JMK, KHK, OLK, VYS, ZLK).
• Účastnili jsme se Dnu pro seniory v Brně (4. 11. 2021) a prezentantovali jsme
problematiku v rámci podcastu Rodinných pasů Rodina má mnoho krásných podob,
díl 5. „Sendvičové rodiny“ (30. 11. 2021).
• Díky Magistrátu města Brna bylo také ve veřejném prostoru instalováno celkem 10 CLV
(city light vitrín) týkající se problematiky sendvičové generace.

8 dílů

Prezentace na platformách rodinné politiky v krajích

Facebooková stránka Sendvičový senior – příspěvky

Co se podařilo:

Účastníci

30 (sendvicovagenerace.cz)
22 (sendvicovysenior.cz)

Články na blogu

Online kulatý stůl „Sendvičová generace: v této
životní fázi je všeho moc“

Sendvičová generace

Frekvence

1/rok

35

800
54/rok

4969 (dosah)

10

Lektoři:
PhDr. Jitka Crhová
Mgr. Ivana Fraňková
Zpětná vazba:
5 Jsem ráda, že se ke mně dostala informace o této problematice a že někdo udělal

přehled kontaktů.
5 Mockrát děkujeme za rady.
5 Velmi děkuji za užitečné informace.

www.sendvicovagenerace.cz, www.sendvicovysenior.cz
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Statistika účastníků:
Program
Cvičení po porodu s hlídáním dětí (2 skupiny)

VOLNÝ ČAS

Frekvence

Účastníci

online

6

Lektoři:

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

Bc. Monika Kadlecová

Masáže kojenců
Co se podařilo:

Cvičení s přípravou na porod
Co se podařilo:
• Na podzim se podařilo otevřít aspoň jeden běh kurzu.
• Nastávající maminky získaly bezpečný prostor pro přípravu na porod – jak fyzicky tak
duševně.

Cvičení s přípravou na porod (cyklus šesti lekcí)

Statistika účastníků:
Program

Statistika účastníků:
Program

• Na podzim jsme otevřely hned dva běhy kurzu, v nichž si účastnice z prvního pololetí
zároveň mohly nahradit svoje lekce z doby jarního lockdownu.
• Na kurz byly již tradičně velmi pěkné ohlasy.

Masáže kojenců (cyklus čtyř lekcí)
Frekvence

Účastníci

1/rok

3

Lektoři:
Bc. Jana Bedřichová

Frekvence

Účastníci

2/rok

7

Lektoři:
Mgr. Petra Pospíšilová
Zpětná vazba:

Zpětná vazba:
5 Velmi přínosné, kurz se mi moc líbil. Krásně jsem se protáhla a zklidnila mysl. Děkuji.

5 Moc děkuji za skvělý kurz, byli jsme moc spokojení.
5 Kurz byl parádní, tak akorát dlouhý, dobře poskládaný, že se to s mimčem dalo

zvládnout, jen tak dál :-)
5 Děkuji moc za umožnění náhrady poslední části kurzu. Hodně štěstí a zdaru v dalších

Cvičení po porodu
Co se podařilo:
• Cvičení po porodu bylo převedeno do online prostředí jako kurz „Zdravě po porodu“,
účastnicím byla poslána videa s jednotlivými lekcemi.
• Díky této online formě měly maminky možnost cvičit z klidu domova v čase, který jim
vyhovuje.

28

kurzech.

Hrátky s miminky
Co se podařilo:
• Podařil se otevřít jeden běh kurzu pro nejmenší děti.

29
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Výtvarka pro rodiče (prarodiče) s dětmi

Statistika účastníků:
Program
Hrátky s miminky

Frekvence

Účastníci

1/týden

3

Co se podařilo:
• Otevřel se podzimní běh kurzu, díky čemuž rodiče získali možnost aktivně a příjemně
strávit čas se svými dětmi.

Lektoři:
Statistika účastníků:

Mgr. Daniela Müllnerová

Program

Zpětná vazba:

Výtvarka pro rodiče s dětmi

5 Vše je super, paní lektorku známe už z Výtvarky.

Frekvence

Účastníci

1/týden

4 děti s rodiči

Lektoři:

Cvičení rodičů (prarodičů) s dětmi

Mgr. Daniela Müllnerová
Zpětná vazba:

Co se podařilo:
• Kurzy se podařilo otevřít od podzimu v klasické a oblíbené podobě.
• Díky tomu maminky získaly možnost opět docházet „offline” mezi ostatní.
• Jsme rádi, že nám rodiče s dětmi zachovali přízeň a opět se zapojili do svých
oblíbených lekcí.

5 Pozitivně hodnotím nápady na výrobky, které jsou přiměřené roku, dětem a přitom

vypadají hezky.

Ženy v pohybu

Statistika účastníků:
Program

Frekvence

Účastníci

Cvičení rodičů s dětmi 9–12 měsíců

1/týden

7 dětí s rodiči

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

1/týden

19 dětí s rodiči

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

1/týden

18 dětí s rodiči

Co se podařilo:
• Po jarní uzávěře od září nabídnout tři běhy, které se navzdory opatřením zaplnily
natolik, aby mohly probíhat.
• Nastavit nové možnosti plateb – oproti letům předešlým bylo možné si, kromě
předplatného za celé pololetí, zakoupit balíček pěti lekcí nebo platit jednotlivé lekce.
Statistika účastníků:

Lektoři:
Mgr. Daniela Müllnerová
Alena Orlová

Mgr. et Mgr. Petra Sapáková

Zpětná vazba:

Program

Frekvence

Účastníci

Ženy v pohybu I (s hlídáním), 45 min.

1/týden

9

Ženy v pohybu II, 60 min.

1/týden

8

Ženy v pohybu III (s hlídáním), 60 min.

1/týden

9

5 S programy CRSP jsem moc spokojená, chodíme už na několikátý! Lektorka je milá, umí

to s dětmi, program je vždy pestrý a nápaditý. Děkujeme!
5 Bylo to moc pěkné, krásně strukturované, cením si pohádky na závěr. Syn se vždycky

moc těšil. Děkujeme.

30

Lektoři:
Mgr. Hana Filipová
Bc. Monika Kadlecová
31
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Ladies dance

Zpětná vazba:
5 Přišla jsem, protože jsem od vedení lekcí fyzioterapeutkou očekávala kvalitu. Mé

očekávání bylo více než naplněno. Krom kvality jsem našla empatii, schopnost
reagovat a citlivě pracovat.
5 Vracím se. Nejen proto, že je cvičení super, ale také proto, že je mi tu lidsky dobře.

Orientální břišní tance
Co se podařilo:

• Po dlouhé covidové pauze se podařilo otevřít nový typ kurzu, který v sobě skrývá prvky
tance, posilování, ale i relaxace.
• Nabídnout takový obsah kurzu, který mohou zájemci navštívit kdykoliv, kdy budou mít
chuť si zacvičit, jelikož každá lekce je jiná a originální.
• Přilákat do prostor Centra pro rodinu a sociální péči i mladší ročníky :-)
Statistika účastníků:

• Opět po dlouhé covidové pauze otevřít oblíbené lekce Orientálních břišních tanců
našim stálým a dlouholetým kurzistkám.
• Otevřít lekce Orientálních břišních tanců pro začátečníky, o které byl velký zájem.
• Nabídnout možnost hradit si lekce po kratších balíčcích a jednorázových lekcích.

Program
Ladies dance

Frekvence

Účastníci

1/týden

7

Lektoři:

Statistika účastníků:
Program

Co se podařilo:

Lucie Křehlíková
Frekvence

Účastníci

Orientální břišní tance – začátečníci

1/týden

8

Orientální břišní tance – pokročilí

1/týden

18

Lektoři:

Zpětná vazba:
5 Už dlouho jsem nedostala tak do těla jako na těchto lekcích. Skvělý kurz.
5 Líbí se mi možnost navštívit kurz kdykoliv, kdy mám chuť se jít protáhnout.
5 Lektorka je skvělá, jsem ráda, že jsem se přihlásila. Určitě budu chtít pokračovat

i v dalším roce.

Andrea Holendová
Zpětná vazba:
5 Naprosto skvělá lektorka!
5 Jsem moc ráda, že jsme konečně mohli zase tančit, po té dlouhé pauze za covidu mi to

hodně chybělo.
5 Skvělý! Skvělý! Skvělý!

Brněnské dny pro zdraví 2021
Co se podařilo:
• Zapojit se opět do kampaně v rámci MMB – Odboru zdraví – Brněnské dny pro zdraví.
• Nabídnout téma velmi aktuální – výživa a pohyb.
Statistika účastníků:
Program

Frekvence

Účastníci

Dobře v těle

1/rok

5

Lektoři:
Mgr. Hana Filipová, Mgr. Šárka Matějková
32
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Statistika účastníků:
Program

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

Duchovní večery pro ženy

Frekvence

Účastníci

1/rok

8

Lektoři:
R.D. Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
Zpětná vazba:

Vzhledem k vládním opatřením v roce 2021 nemohly proběhnout Duchovní
obnovy pro manžele (postní, adventní).

Duchovní večery pro manžele

Duchovní obnova pro rozvedené

Co se podařilo:

Co se podařilo:

• Nabídnout manželským párům možnost pravidelného setkávání.
• Podpořit manžele najít si čas pro sebe navzájem.
• Podpořit manžele v jejich duchovním růstu a vztahu k Bohu.

• Povzbudit účastníky v jejich obtížné situaci, podpořit jejich růst ve vztahu k Bohu a ve
společenství.
• Podpořit pastoraci rozvedených pod vedením zkušeného kněze.
• Vytvořit bezpečné prostředí pro přijetí a sdílení.

Statistika účastníků:
Program
Duchovní večery pro manžele

5 Byl to požehnaný den, Bohu díky.
5 Díky za laskavé přednášky.
5 Oceňuji, že přednášky byly srozumitelné i pro unavenou matku.

Frekvence

Účastníci

1/měsíc

140

Statistika účastníků:
Program
Duchovní obnova pro rozvedené

Frekvence

Účastníci

1/rok

12

Lektoři:
Mgr. Jan Špilar

Lektoři:
R.D. Mgr. Jindřich Čoupek

Duchovní obnova pro ženy
Co se podařilo:
• Nabídnout jednodenní duchovní obnovu pro ženy na téma „Svatá Ludmila – vzor
předávání víry a křesťanských hodnot”.
• Podpořit ženy v problematice předávání víry v rodině.
• Povzbudit ženy v jejich povolání manželky a matky.
34

Zpětná vazba:
5 Úžasná atmosféra, možnost ztišení i sdílení.
5 Bylo to velmi přínosné, jak po duchovní stránce, tak ze strany ostatních účastníků.
5 Cítila jsem přijetí, radost a pokoj

35
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Duchovní setkání pro rozvedené

Zpětná vazba:

Co se podařilo:
• Podpořit pastoraci rozvedených pod vedením kněze, který má zkušenosti s prací
s rozvedenými.
• Natočit dvě online přednášky (přístupné ke zhlédnutí po celý rok), z toho jedna
reagovala na dokument „Amoris laetitia”.
• Nabídnout pro účastníky odpolední videokonferenci.

5 Opravdu kvalitní a přínosné přednášky.
5 Zjistila jsem, že to, co prožívám, je normální a že se tento kříž dá nést.
5 Měla jsem pocit porozumění a pochopení.

Diecézní pouť rodin

Statistika účastníků:
Program
Duchovní setkání pro rozvedené (videokonference)

Frekvence

Účastníci

1/rok

12

2×

518

Online přednášky (počet zhlédnutí)
Lektoři:
R.D. ThLic. Petr Šikula

Co se podařilo:
• Vytvořit prostor pro setkávání křesťanských rodin.
• Nabídnout bohatý duchovní i doprovodný program pro děti i dospělé – mše svatá,
přednášky, hudební vystoupení, aktivity pro děti i mládež.
• Spolupráce napříč organizacemi, farností a Zámku ve Žďáru nad Sázavou při
přípravách a průběhu Diecézní pouti rodin.
Statistika účastníků:

Rozvod a život rozvedených v církvi

Program
Diecézní pouť rodin

Frekvence

Účastníci

1/rok

500

Co se podařilo:
• Podpořit pastoraci rozvedených a jejich přijetí v rámci církve.
• Nabídnout zajímavé přednášky z psychologie, církevního práva.
• Povzbudit účastníky v jejich obtížné životní situaci.
Statistika účastníků:
Program
Rozvod a život rozvedených v církvi

Frekvence

Účastníci

1/rok

19

Lektoři:
R. D. Mgr. Jindřich Čoupek
MUDr. Taťjana Horká
36

D.ThDr.PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D.
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CRSP PRACOVIŠTĚ TŘEŠŤ

KROK ZA KROKEM

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

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

Cíle projektu:

Co se podařilo:
• Navzdory pandemické situaci se podařilo zachovat pravidelný týdenní program pro
rodiče s dětmi alespoň na cca sedm měsíců (červen–prosinec).
• Ve spolupráci s městem Třešť se podařila uskutečnit tradiční akce na náměstí s názvem
„JEDNOROŽNÉ ROŽNĚNÍ“, která se velmi vydařila.
Statistika účastníků:
Program

Činnost Krok za krokem 2021:
Frekvence

Účastníci

Rosteme spolu (Klub dětí)

2/týden

578 vstupů /rok

Tvoření

1/týden

202 vstupů /rok

Batolátka

1/týden

226 vstupů /rok

Otevřená beseda (otevřená herna)

1/týden

56 vstupů /rok

Zpěváčci

1/týden

263 vstupů /rok

Lektoři:
Jana Duchanová
Pavla Kazdová
Zpětná vazba:
5 Pravidelné programy se účastníkům líbí.
5 Klienti velmi uvítali červencové pravidelné programy, které probíhaly jako ve školním

roce (jako alternativa zrušeného příměstského tábora).
38

• 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.

3 200 Kč – příspěvek na ubytování pro
studentku na internátu
13 990 Kč – zakoupení vybavení pro
sedmi člennou rodinu
1 500 Kč – úhrada základních životních
potřeb pro matku v tísni
4 560 Kč – příspěvek na energie pro
matku samoživitelku
100 000 Kč – příspěvek na zakoupení
auta pro rodinu s deseti dětmi
100 000 Kč – příspěvek na zakoupení
auta pro vícečlennou rodinu
3 093 Kč – zakoupení brýlí pro dítě
s handicapem
1 850 Kč – příspěvek na ubytování pro
studentku na internátu
6 400 Kč – úhrada tábora pro děti
z vícečetné rodiny
15 000 Kč – pomoc pro rodinu se třemi
dětmi, z nichž dvě jsou handicapované

10 990 Kč – příspěvek na podporu
vícečetné rodiny
9 100 Kč – příspěvek na pračku pro
rodinu v tísni
1 000 Kč – příspěvek na školní potřeby
dítěte ze sociálně slabší rodiny
3 000 Kč – úhrada obědů v ZŠ a MŠ pro
děti od matky samoživitelky
20 000 Kč – pomoc pro rodinu
s handicapovými dětmi
50 000 Kč – nákup sporáku a trouby pro
rodinu s deseti dětmi
15 700 Kč – nákup lednice pro
vícečlennou rodinu
6 000 Kč – nákup léku a základních
potřeb pro rodinu v tísni
10 900 Kč – příspěvek na nájem pro
matku samoživitelku se třemi dětmi

39
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Na rozcestí

PROJEKTY 2021
Naši činnost realizujeme díky řadě různě zaměřených projektů. Všem donátorům
za jejich podporu děkujeme. Více o projektech na www.crsp.cz.

Děti nebe
Cílem projektu je poskytnout rodičům prožívajícím ztrátu dítěte bezprostřednou a 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), uzavřenými
skupinami rodičů se zkušeností ztráty dítěte a realizací kurzu pro zdravotníky s ohledem
na zprostředkování perspektivy rodičů prožívajících ztrátu dítěte nemocničnímu personálu.

Projekt nabízí komplexní podporu neúplných rodin s dětmi v Jihomoravském kraji. 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).
Partnerství a rodičovství krok za krokem
Projekt 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.
Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

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. Všechny Family Pointy
nabízejí veřejnosti dvě základní služby: možnost péče o děti a předávání informací
na podporu rodiny.

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout sendvičové generaci a seniorům, o které pečuje,
podporu v jejich domácím prostředí. V průběhu poskytování podpory je zjišťováno
a vyhodnocováno s jakými problémy se rodiny potýkají, a jaké potřeby se u nich objevují.
Dochází k aktualizaci a rozšiřování online adresáře služeb ve městě Brně. V rámci projektu
jsou rovněž realizovány workshopy na aktuální témata sendvičové generace pod vedením
zkušeného lektora. V průběhu celého kalendářního roku dále probíhá poradenství pro
sendvičovou generaci, jsou organizována setkání s odborníky. Informace jsou dostupné
na webových stránkách, také je šíříme e-maily a formou informačních letáků.

Komplexní podpora dětí s ADHD

Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji

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 ledna 2022. 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
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.

Projekt se zaměřuje na podporu plnohodnotného života sendvičové generace v rámci
Jihomoravského kraje prostřednictvím realizace informačně osvětových aktivit zvyšujících
povědomí o potřebách této cílové skupiny a možnostech, jak ji podpořit. Informačně
osvětová činnost cílí na samotnou sendvičovou generaci, odbornou i širší veřejnost.

FAMILY POINT místo pro rodinu®

40

Senioři jako sendvičová generace
Projekt byl založen ve snaze pomáhat a podpořit pečující seniory ve věku 60 a více let. Tito
lidé se se často starají o své partnery nebo sourozence ve vyšším seniorském věku a zároveň
pečují o vnoučata nebo vypomáhají svým dětem. Podobný životní styl je velmi psychicky
i fyzicky náročný, zejména pro zmíněnou věkovou skupinu, která zároveň čelí i vlastním,
zdravotním problémům a starostem seniorského věku. Cílem projektu je zviditelnit problémy
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a potřeby sendvičových seniorů, a poskytnout jim podporu, kterou potřebují. Toho docílíme
pořádáním informačních kampaní, setkáváním zainteresovaných aktérů a zprostředkováním
dalších informací a přímé podpory. Jednou z aktivit je také nahrávání podcastů o sendvičové
generaci.

FINANČNÍ ZPRÁVA 2021

Skupinová aktivizační služba pro seniory
Cílem projektu jsou pravidelné skupinové aktivizační práce napomoci seniorům, aby mohli
setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí. Aktivity projektu povzbuzují klienty
ke zkvalitňování jejich života i v rámci společnosti a nabízí jim prostředky k dosažení osobních
cílů. Tímto projektem usilujeme o to, aby se senioři necítili se sami, využívali různé možnosti
pro trávení svého času, věděli, kam se obrátit o pomoc při řešení každodenních situací a žili
doma, ve svém přirozeném prostředí.

Výnosy v Kč

Svatba. A co dál?

Příjmy od klientů

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. Hlavním cílem projektu je podpora snoubenců před
uzavřením sňatku, manželů těsně po svatbě nebo mladých párů, které již narazili na úskalí
manželského života a potřebují povzbuzení a podporu.

Rozpočtová zodpovědnost a vyrovnaná finanční bilance patří mezi naše priority.

Spokojený senior – KLAS z. s.
Příjmy nájemné
Příspěvky od státu (ÚP)

2 227 290

Dary

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.

Jiné
Výnosy celkem

135 505
2 211 800
11 160
11 259 917

Náklady v Kč
Materiál

284 667

Osobní / mzdové

7 914 990

Služby

2 441 816

Ostatní

90 667

Náklady celkem
Hospodářský výsledek v Kč
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413
5 172 434

Příjmy od nadací

Projekt nabízí pravidelné programy – Háďata a SKEENER, podporující psycho – sociální
rozvoj dětí se syndromem ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou).

166 246

Dotace

TROJLÍSTEK sblížení tří generací®

V rytmu ADHD

1 337 063

10 971 312
288 606
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NÁŠ TÝM

PODPOŘILI NÁS

Nešlo by to bez lidí. Programy a služby pro rodiny, klienty, účastníky kurzů atd.
připravuje sehraný tým zaměstnanců, externích spolupracovníků a dobrovolníků.

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

Instituce

Výnosy v Kč
Počet zaměstnanců na HPP

24

Počet zaměstnanců na DPP

79

Vedení CRSP
Marcela Ondrůjová,
ředitelka organizace
Ing. Žaneta Kalabusová (od 1. 7. 2021),
projektová a finanční manažerka
Ing. Daniela Mišunová (do 30. 6. 2021),
projektová a finanční manažerka
Mgr. Tatiana Jopková,
vedoucí Sekce služeb pro rodinu
Mgr. Miroslava Bořilová,
vedoucí Sekce sociální péče
Hana Lokosová,
vedoucí Sekce provozu

• Evropská unie z programů ESF
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Biskupství brněnské
• Jihomoravský kraj
• Kraj Vysočina
• Statutární město Brno
• Městská část Brno – střed
• Město Třešť
• Nadace ČEZ
• Nadace rozvoje občanské společnosti (sbírka Pomozte dětem)
Společnosti, organizace, soukromé osoby
• COM Group a.s.
• Pankrác, a.s.
• Obec Pavlov
• Pavla Pokoráková, Petr Bouchal, Václav Ostrovský, Ing. Jan Langmajer, Pavel Petřík,
Ing. Petr Prokš, Ing. Karel Nečesal, Ing Pavel Svatý, Ing. Rostislav Horčička, Ing. Jan Žák,
Ing. Petr Šoupal
Služby
• Ing. Marie Kozlová – děkujeme za ekonomické služby a pečlivé vedení účetnictví
organizace.
• JUDr. Irena Spitzová – děkujeme za právní služby a poradenství.
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Aktivity projektu
Rodičovství krok
za krokem jsou
podpořeny
z dotačního
programu Rodina

Obec
Pavlov

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

