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Na slovíčko s Milanem a Lenkou (zakladateli Projektu VÝZVA) 1
Vážení a milí čtenáři,
Na konci června se většina z nás těší na léto, na prázdniny,
na dovolenou, na nicnedělání, na aktivní odpočinek na
zahrádce, na moře, na hory, na les, na chalupu, na více
času pro sebe navzájem a všelicos jiného.
Prosím, dopřejme si tento obraz léta, moc to všichni
potřebujeme. Žádná povinnost by nám v tom neměla
zabránit.
I když je taky pravda, že v naší branži často organizujeme nějaké prázdninové
tábory, akce, setkání a všelico jiného. To nás zase naplní radostí z dobrého díla, ale
i potom je potřeba věnovat se věcem z prvního odstavce.
Tedy všem přejeme krásné, pokojné, požehnané léto.

Milan Svojanovský, vedoucí středisek
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Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

KLUB ÁMOS KONČÍ SVOU ČINNOST
Výkonná rada CPR na svém jednání dne 25. 5. 2015 rozhodla, že k datu 30. 6. 2015
bude středisko Klub ÁMOS zrušeno. Jedna strohá věta, za kterou je skryta kupa
emocí, mnoho a mnoho práce, množství pokusů tohle rozhodnutí nemuset udělat.
Na jedné straně práce lidí v ÁMOSU, kteří s láskou připravovali výstavy pro tisíce
návštěvníků - zvláště školních dětí, na druhé straně práce vedení CPR, které se
snažilo zajistit vyrovnané hospodaření Klubu ÁMOS. Marně, byť právě rok 2014 byl
rokem, kdy díky mimořádné dotaci města 1,5 mil. a další vyjednané dotaci z Úřadu
práce na mzdy byl rozpočet vyrovnaný. To však byla světlá výjimka. Bohužel po
mnoha a mnoha pokusech se nám nepodařilo najít žádnou stabilní cestu pro
vyrovnané financování. Takže Klub ÁMOS k 30. 6. 2015 končí. CPR už nemá tři
střediska, ale dvě – VÝZVU a RODINU.
Na Centru ale zůstávají závazky, nejen finanční, ale také závazky plynoucí
z udržitelnosti několika evropských projektů. Naplněním těchto závazků (realizací
několika výstav a také zpracováním průběžných a závěrečných zpráv) bylo pověřeno
středisko RODINA. Středisko RODINA také od roku 2014 provozuje tři výstavy
s rodinnou tématikou (Obrazy rodičovství aj.). K nim nyní postupně přidá několik
málo výstav z portfolia ÁMOSU (věroučné výstavy), které bude nabízet spolu
s výstavami „o rodině“.
Za těmito kroky je mnoho emocí. Emocí hlavně málo pozitivních. Několik našich
kolegů přišlo o práci, přišlo o projekt, který pro ně po léta mnoho znamenal.
Chceme jim také touto cestou poděkovat za velký kus práce a za stopu, kterou
prostřednictvím interaktivních výstav zanechali v desetitisících dětí, a popřát jim
pokoj a radost tam, kam je teď vítr zavane.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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Milan Svojanovský, vedoucí středisek
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Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

Osobní asistence v praxi…
Chceme se s vámi podělit o pár pěkných fotek z asistence, těšte se na další… 

Martina s Oliverem

Jana s Tomášem

Žaneta se Zdeňkem

Katka s Maruškou

Danka s Ivankou Kateřina s Jaromírem
Projekt VÝZVA – služba OASA – osobní asistence u dětí a mladých lidí se
zrakovým postižením je realizován s pomocí nadačního příspěvku
„Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“.

Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT
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Jaro v odlehčovací službě RESPIT
Na jaře jsme se v odlehčovací službě věnovali především zaškolení nových
asistentů. Někteří už asistují v rodinách, ostatní vystřídají svého předchůdce
nejpozději na podzim.
Se stávajícími asistenty během června konzultujeme asistenci za první pololetí,
hodnotíme spolupráci asistentů s uživateli a také zjišťujeme, jaké jsou jejich
časové možnosti během letních měsíců. Odlehčovací služba RESPIT je totiž
svým uživatelům k dispozici též v průběhu prázdnin, proto je možné naši službu
využívat i v tomto období. Fakultativní činnost (rehabilitační asistence) však
probíhá pouze po vzájemné domluvě uživatele se svým asistentem.
Během července a srpna budeme uživatelům a zájemcům o službu k dispozici
telefonicky, po předchozí domluvě také osobně v kanceláři RESPIT.
Kateřina Makyčová - vedoucí služby: 774 244 259
Veronika Mikolajková - zástupce vedoucí služby: 774 244 258
Veronika Mikolajková, odlehčovací služba RESPIT

Foto z rehabilitační asistence aneb „cvičím, abych byl…“

Děkujeme Nadaci rozvoje zdraví
za podporu projektu REHAST – rehabilitační
asistence v rodinách pečujících o děti
a mladé lidi se zdravotním postižením
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Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Závěrečné zkoušky
Další běh kurzu, tentokráte již desátý v pořadí, skončil a kurzisty čekalo po
celoroční námaze opět poslední setkání, závěrečné přezkoušení. Závěrečné
přezkoušení je naplánováno na 29. 6. 2015 krátce popoledni. Po absolvování
celoročního kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se
zaměřením na asistenci pro osoby s těžkým zdravotním postižením
v akreditovaném rozsahu 155 hodin bylo k závěrečným zkouškám připuštěno na
základě splnění požadovaných podmínek osm frekventantů z celkového počtu
devíti nastoupivších v říjnu minulého roku do kurzu.
Všichni frekventanti kurzu, kteří splní písemnou i ústní část zkoušek, získají
osvědčení pracovníka v sociálních službách s celostátní působností v rozsahu 155
hodin.
Všem frekventantům kurzu přejeme, aby potřebné ocenění, to dlouho
očekávané osvědčení získali, poněvadž si ho po celoroční docházce na
kvalifikační kurz plně zaslouží. A hlavně, aby jim zkoušky dopadly na výtečnou
a aby dokázali nabyté vědomosti zúročit ve své práci pracovníka v sociálních
službách a zůstali jim na nás, celý lektorský a organizační tým, jen milé
vzpomínky.
Helena Krejčoková, koordinátor kurzu

Rozloučení se školním rokem – Grilovačka“
a změna ve službě Rodinný průvodce
10. června 2015 jsme se v rámci otevřené skupiny sešli, abychom se rozloučili se
školním rokem a také naší kolegyní Gabkou Máchovou Čumpelíkovou, která
nastupuje na mateřskou dovolenou.
Zúčastnění se seznámili s novou posilou služby, Karolínou Schmidtmayerovou,
která Gabku v době její nepřítomnosti nahradí.
Grilovalo se, povídalo a spousta informací vyměnilo…
Děkujeme Gabce za vše co jsme s ní mohli prožít a přejeme hodně radosti
v soukromém životě.
Karolíně přejeme, ať je u nás spokojená.
Monika Olšaníková, RODINNÝ PRŮVODCE

Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
děkujeme Gabce…

a vítáme Karolínu…

chladné počasí nás přesunulo
dovnitř, ale dobré nálady neubralo…
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Mozaika z akcí BRÁNY – květen a červen
Jaro se nám přehouplo pomalu do
léta a my prožili spousty akcí
a úspěšně zakončili školní rok.
Neznamená
to,
že
BRÁNA
o prázdninách končí. Plánujeme dvě
koupačky spojené s grilovačkou
a přespáním v BRÁNĚ. Také se už
připravujeme na letní pobyt – letos
pojedeme na zbrusu nové místo do
bezbariérového srubu v krásné
valašské přírodě. I letos proběhne tradiční BOCCIA tábor. A my v týmu budeme
usilovně hodnotit, vymýšlet a plánovat, jak to rozjedeme po prázdninách.

Chata s Buntarantou – 29. – 31. 5. 2015
Strávili jsme super víkend s kámoši z oddílu
z Buntaranta na Dívčím hradě. Užívali jsme si pravé
trempské romantiky – oheň, kytara, špekáčky. Dále
jsme trávili dny
hrami, zpěvem a
užívali jsme si
přicházejícího
léta
společně
s kamarády,
kteří
nám
přirostli k srdci.

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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VYHRÁLI JSME!
S mozaikou erbů Čechy, Morava a Slezko, kterou jste v BRÁNĚ v rámci Tvořivé
dílny skládali, jsme vyhráli v 10. ročníku soutěže Mozaika 1. místo a 1000 Kč
na činnost BRÁNY! Oujé, děkujeme všem skládačům : ))))

Mozaiku hodnotili
zástupci společností
JC Trans s.r.o., Eko trade
plus s.r.o. a spolku SkaKs
Dakota.
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Setkání s dobrovolníky – 12. 6. 2015
Byl krásný letní den. Vyrazili jsme s dobrovolníky strávit odpoledne za odměnu.
Protože si vážíme jejich času a práce.
Setkali jsme se na nádraží (opět krapet nervózní kam jedeme a jestli u toho
budeme mít zase zavázané oči :o) a vyjeli směr Hlučínské jezero. Tam už bylo
připraveno posezení a gril. Strávili jsme příjemné odpoledne a pár se nám
i koupalo.

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Závěrečná grilovačka – 19. 6. 2015
Sice nám počasí nepřálo úplné
barbecue, my jsme přesto vytáhli
grill a dali si do nosu.
Párky byly delikátní, proběhla
i chvilka nostalgie při promítání
fotek a jinak jsme trávili čas
povídáním a sdílením se.
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Open skies for handicaped - 20. 6. 2015
Na tuto mimořádnou akci až
v Hradci Králové se vydalo
pouze 9 statečných! Neb cesta
byla dlouhá, natankovali jsme
Boxera, vyrazili v 6 ráno a
vrátili se v 10 večer. Na letišti
byl připraven doprovodný
program a hlavním zážitkem
byl vyhlídkový let. Všichni jsme
přežili a prožili myslím
nezapomenutelný zážitek.

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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A zase oznámení, tentokrát z BRÁNY :o)
Na závěr nám nedá a musíme se podělit
o radostnou událost, která se odehrála 20. 6. 2015.

Naše Kačka už není slečna Benová,
ale paní Vašková. Moc gratulujeme a přejeme
krásný život v manželství.
Bety Kosová, BRÁNA
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

PROGRAM BRÁNA
LÉTO 2015
10. 7. – 11. 7. KOUPAČKA S BRÁNOU + GRILOVAČKA + PELÍŠEK
V pátek se sejdeme v 9 hodin v Bráně a vyrazíme společně k vodě. Užijeme si zábavy,
sluníčka a zmrzliny a pak se opět vydáme do Brány, kde si dáme dobroty na grillu
a ulehneme ;) Akce končí v sobotu v 10 hodin. Cena 200 Kč/uživatelé; dobrovolníci
zdarma.

16. – 19. ČERVENCE – COLOURS OF OSTRAVA
Chcete jít a nemáte s kým? Dobrovolníci, máte volno a elán na to, být kámošům
parťákem na festivalu? Cena ZTP/P 450Kč/zdarma na všechny 4 dny (Myslíme si, že je
fér, vzít cenu vstupenky napůl, ale je to na Vaší domluvě).
Více info o Colours bez bariér zde: http://www.colours.cz/prakticke/colours-bezbarier/
Napište nám, propojíme Vás a můžete se jít skvěle bavit. Kdo by měl problém
s dopravou, můžeme zajistit.

3. – 6. SRPNA 2015 – LETNÍ POBYT S BRÁNOU
Je to tady! Letos se pobyt bude konat v krásném srubu ve valašské přírodě
v Kateřinicích. Pobyt je určen pro starší uživatele (nad 20 let; pro mladší je určen
TÁBOR BOCCIA). Čeká Vás program ve stylu zážitkových workshopů, besedy i zábava
s přáteli. Hlaste se, počet míst je omezen. Cena 1700 Kč; dobrovolníci zdarma.

21. 8. – 22. 8. KOUPAČKA S BRÁNOU + GRILOVAČKA + PELÍŠEK
V pátek se sejdeme v 9 hodin v Bráně a vyrazíme společně k vodě. Užijeme si zábavy,
sluníčka a zmrzliny a pak se opět vydáme do Brány, kde si dáme dobroty na grillu
a ulehneme ;) Akce končí v sobotu v 10 hodin. Cena 200 Kč/uživatelé; dobrovolníci
zdarma.

V létě poskytujeme individuální sociálně aktivizační službu po předchozí
domluvě

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

vaše BRÁNA
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O VÝZVĚ .

Projekt VÝZVA
podporuje, provází a pomáhá dětem a mladým lidem se zdravotním postižením
a jejich pečujícím rodinám.
Nabízí jim čtyři sociální služby:

RODINNÝ PRŮVODCE
odborné sociální poradenství a podpora při řešení obtížné životní situace osobě
se zdravotním postižením do 35 let, její rodině a osobám pečujícím,
Bc. Monika Olšaníková, DiS., 774 244 256, 552 301 406, pruvodce@prorodiny.cz

OASA
osobní asistence u dětí a mladých lidí do 30 let se zdravotním postižením
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
Bc. Jolana Goluchová, DiS., 775 644 245, 552 301 407, oasa@prorodiny.cz

RESPIT
odlehčovací služba osobám, které pečují o dítě nebo mladého člověka od 1 roku
do 35 let se zdravotním postižením, rehabilitační asistence
Kateřina Makyčová, 774 244 259, 552 301 405, respit@prorodiny.cz

BRÁNA – integrační klub
sociálně aktivizační služby pro děti a mladé lidi od 12 do 35 let se zdravotním
postižením; individuální i skupinové aktivity, doprovod na akce, výlety,
pobytové akce,
Bc. Alžběta Kosová, DiS., 774 244 081, 552 301 408, brana@prorodiny.cz
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Projekt VÝZVA
Syllabova 19
703 86 Ostrava-Zábřeh
vyzva@prorodiny.cz
Projekt VÝZVA je středisko spolku
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Děkujeme za pomoc, spolupráci a podporu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí • Moravskoslezský kraj • Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice • Městský obvod Hrabová • Městský obvod Martinov
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz • Městský obvod Ostrava-Jih
Městský obvod Polanka nad Odrou • Městský obvod Svinov • Městský obvod Stará Bělá
Statutární město Havířov • Obec Albrechtice • Obec Dobrá • Obec Dolní Benešov •
Obec Hať • Obec Horní Suchá • Obec Kobeřice • Obec Ludgeřovice • Obec Sedliště
Obec Trnávka • Obec Vendryně • Obec Velká Polom
Biskupství ostravsko-opavské • Úřady práce
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadační fond Kousek po kousku • Nadace Charty 77 – KONTO BARIÉRY
Nadace rozvoje zdraví
Vyšší odborná škola sociální Ostrava
Ostravská univerzita – Lékařská fakulta
Ostravská univerzita – Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita – Filosofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci – Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Auto Heller s.r.o. • EUROVIA CS, a.s. • Factory velkoplošný tisk s.r.o. • Hadr & Kyblík s.r.o.

ha-vel family s.r.o. • ha-vel internet s.r.o. • Ing. Vladimír Hodina – INTENA
Knihtisk s.r.o. • Makyča INTERIÉRY • OC GALERIE Ostrava-Třebovice
Restaurace Eucalyptus • družstvo SeePOINT • STAPRO s.r.o. • Svítidla Králův Dvůr a.s.
VELA CZECH, s.r.o. • ZAM-SERVIS s.r.o.
Kateřina Hurníková • Marek Matula • Drahomíra Rysová • MUDr. Milan Řehořek
Lucie Sabevová • Ing. Jiří Třetina • manželé Čadanovi • Hodečkovi • Kolouchovi •
Kunčarovi • Mikovi

VÝZVA
zpravodaj Projektu VÝZVA,
střediska zapsaného spolku Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě.
Zapsán do evidence periodického tisku pod ev.č. MK ČR E 15625.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Názor redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem článků.
Kontaktní adresa redakce: Martina Kurdzielová, 774 244 082, e-mail: vyzva@prorodiny.cz

uzávěrka příštího čísla 14. 9. 2015

Kontakty na nás
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava
tel.:
596 116 522 – linka 232
e-mail: cpr@prorodiny.cz
www.prorodiny.cz
IČO:
48804517
Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800

Sídlo projektu
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Projekt VÝZVA
Syllabova 19 (areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity
bývalý areál nemocnice Zábřeh)
703 86 Ostrava-Zábřeh
tel:552 301 404
e-mail: vyzva@prorodiny.cz

Naši činnost podpořili

