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Na slovíčko s Milanem a Lenkou (zakladateli Projektu VÝZVA) 1
Vážení a milí čtenáři, v únoru i později,
únor je sice měsíc převážně mrazivý, ale také může být velmi hřejivý. V jeho středu
je totiž svátek svatého Valentýna, tedy patrona
zamilovaných. Vím, že na nás může působit jako ten
svátek sloužící ke komerčním účelům prodejců všeho
možného. Záleží ale na nás, za jaký konec to chytneme
my sami. To tak ostatně bývá u všech svátků. Můžeme ho
třeba využít jako motivaci a inspiraci prožít spolu něco
krásného, výjimečného, osladit náš život nějakou
třešničkou. :o) Jé, řeknete si, to nám říkáš brzo, když už je po svátku. Zkuste si to
zapsat do některé ze svých pamětí, a vzpomenout si na to třeba na začátku toho
dalšího února. Nikdy není pozdě.
Jak takový svátek využít k dobrému dílu dokládá třeba krásná iniciativa Národní
týden manželství, který bývá právě vždy kolem svátku svatého Valentýna. Dokonce
se o něm dozvídáme z televize, rádia i novin, anebo z webových stránek
www.tydenmanzelstvi.cz.
Ještě bych rád k tématu zamilovaných a lásky připojil jeden citát z odborné
literatury:
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl,
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání,
ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl,
nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení,
ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit,
nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale
vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží,
láska věří, láska má naději, láska
vytrvá.“
Neznám výstižnější a krásnější
definici.
Znalci asi poznali, že je to citát z Bible, 1. list Korintským, 13. kapitola, 1. - 7. verš.
Takovou lásku nám všem přeji, nejen v únoru.

Milan Svojanovský
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Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

Lednové pracovní setkání asistentů
Dne 27. 1. proběhlo první letošní pracovní
setkání s asistenty.
Byli jsme rozděleni do dvou skupin –
první se zúčastnila akreditovaného
školení lektorovaného Mgr. et Mgr.
Blankou Falcníkovou s názvem Život
člověka
s mentálním
postižením.
Asistentky si připomněly zásady při práci
s člověkem s mentálním postižením, jeho
práva a systém podpory ve zdravotních
a sociálních službách. Dále si prakticky vyzkoušeli techniky a metody postupů
a nejčastějších omylů při práci s touto cílovou skupinou včetně nácviku
modelových situací.
Druhá skupina měla prakticky zaměřené školení s názvem Jak pracovat a zůstat
fit. Zde si pod vedením fyzioterapeutky Veroniky Fukalové zkusili sestavu cviků
podle Ludmily Mojžíšové, které mají za cíl zlepšit dynamiku páteře a posílit
svalové skupiny celého trupu, a také si zopakovali přesuny uživatelů.
V poslední části nám slečna Veronika ještě stihla ukázat metodu míčkové
facilitace, kterou mohou asistenti uplatnit u svých uživatelů.
Lenka Riemlová, OASA

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

3

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Závěrečné zkoušky
Další běh kurzu roku 2014-2015 máme pomalu u konce a kurzisty 7. března 2015
čeká návštěva posledních dvou přednášek Metody sociální práce a Úvod do
krizové intervence a v neposlední řadě reflexe odborné praxe. Ihned poté bude
kurzisty čekat závěrečné přezkoušení.
K závěrečnému přezkoušení se mohou dostavit ti frekventanti kurzu, kteří splnili
všechny podmínky pro přijetí do kurzu, splnili povinnou účast na přednáškách v
kurzu, dodali potvrzení z praxe a zúčastní se závěrečného přezkoušení před
tříčlennou komisí dne 10. 3. 2015. 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 zůstaly jim na nás, celý lektorský a organizační tým, jen milé
vzpomínky.
Helena Krejčoková, koordinátor kurzu

Personální změna v RESPITU
Představujeme Vám novou kolegyni Veroniku
Mikolajkovou. Veronika u nás nastoupila na pozici
zástupce vedoucího služby za naši kolegyni Terezii
Chytkovou.
Terezce děkujeme za skvělou,
profesionální a obětavou práci
a přejeme vše dobré a hodně
spokojenosti a štěstí do nového
života.
Verunce přejeme ať se jí práce v RESPITU a ve VÝZVĚ vůbec líbí.
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Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT

Odlehčovací služba RESPIT
Začátek roku jsme naplnili schůzkami s
uživateli, při nichž jsme hodnotili průběh celé
služby. Taktéž jsme se sešli s asistenty,
zhodnotili rok 2014 a uzavřeli jsme smlouvy na
rok 2015.
Cena za hodinu odlehčovací služby je nyní 75 Kč
a cena za úkon rehabilitační asistence 85 Kč.
Fakultativní činnost rehabilitační asistenci
mohou využívat děti a mladí lidé s tělesným
a kombinovaným postižením od 7 do 30 let, se
stupněm závislosti III. a IV.

Hledáme rehabilitační asistenty!!!
Během února a března u nás proběhne nábor
nových rehabilitačních asistentů. Pokud jste
studenty fyzioterapie nebo ergoterapie na
Lékařské fakultě Ostravské univerzity a chcete
zúročit své teoretické znalosti v praxi,
neváhejte se nám ozvat!
e-mail: respit@prorodiny.cz
Kateřina Makyčová
vedoucí služby: 774 244 259
Veronika Mikolajková
zástupce vedoucí služby: 774 244 258
Projekt REHAST – rehabilitační asistence v rodinách pečujících o děti a mladé
lidi se zdravotním postižením podpořila Nadace rozvoje zdraví pro rok 2015
částkou 70.000,- Kč.

Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT
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Školení Alternativní komunikace
V pátek 6. února 2015 jsem se zúčastnila školení o Alternativní a augmentativní
komunikaci. Školení pro mě bylo velkým přínosem, a to nejenom z hlediska mé
práce asistenta odlehčovací služby, ale také pro mé studium speciální
pedagogiky.
Paní lektorka byla velice příjemná, často nás vybízela k aktivitě a ke vzájemné
spolupráci. Přiblížila nám své zkušenosti z praxe, které pro nás byly velice cenné,
a rovněž jsme si díky ní uvědomili, co všechno se pod pojmem alternativní
a augmentativní komunikace skrývá.
V teoretické části školení jsme se seznámili se všemi druhy alternativní
a augmentativní komunikace a pro koho jsou převážně určeny.
Teoretická část byla prokládána řadou praktických cvičení, v nichž jsme si
vyzkoušeli konkrétní situace, ve kterých se může ocitnout asistent odlehčovací
služby se svým uživatelem. Cílem těchto praktických cvičení bylo, abychom si
uvědomili, jak se cítí osoba se zdravotním postižením. Společně jsme došli
k závěru, že pocity asistenta odlehčovací služby a uživatele, tedy osoby se
zdravotním postižením, jsou velice podobné.
Nedílnou součástí školení byly také krátké filmové ukázky a ukázky zavádění
prvků alternativní a augmentativní komunikace. Sama za sebe můžu říct, že mi
praktická cvičení, ale i celé školení „otevřelo oči“. Uvědomila jsem si, že
nejenom formou verbální komunikace můžeme dospět ke vzájemnému
porozumění a souznění.
Informace se zkrátka
nemusí předávat pouze
prostřednictvím
mluveného slova. Tímto
bych chtěla poděkovat
především paní lektorce
a také RESPITU za velmi
obohacující školení.
Petra Richterová,
asistentka odlehčovací
služby
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Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

Pozvánka na TEMATICKÁ SETKÁNÍ
Nabízíme rodičům a pečujícím o děti a mladé lidi se zdravotním postižením
možnost scházet se nad problémy , které přináší zdravotní postižení a výchova
dětí v rodině.
Tento rok budou TEMATICKÁ SETKÁNÍ probíhat jednou měsíčně
v dopoledním termínu od 9:00 do 12:00 a nově také v odpoledním termínu
od 15:30 do 17:00.
Na každém setkání bude přítomna lektorka a oproti minulosti budou témata
jednotlivých setkání předem daná. Již proběhlo setkání s tématem
„Osamostatňování dítěte s handicapem“, v březnu se můžete těšit na téma
OSOBNÍ ASISTENCE – jaké jsou její možnosti a limity.
Přijďte se informovat, ptát, diskutovat a vzájemně se sdílet. Budeme rádi, když
nám zašlete náměty na další setkání – co vás zajímá, trápí, co zrovna řešíte.
Termíny Tematických setkání v tomto roce: 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 2. 9., 7.
10., 4. 11., 2. 12. 2015.
Pokud máte zájem o zasílání aktuálních pozvánek na akce služby RODINNÝ
PRŮVODCE, dejte nám vědět na pruvodce@prorodiny.cz.

Zveme Vás na březnové TEMATICKÉ SETKÁNÍ s tématem
OSOBNÍ ASISTENCE – jaké jsou její možnosti a limity

s lektorkou Lenkou Svojanovskou.
Čas je možno využít i k dotazům, diskuzi a vzájemnému sdílení.
Kdy: ve středu 4. 3. 2015 od 9:00 do 12:00 nebo od 15:30 do 17:00
Kde: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Projekt VÝZVA, Syllabova 19,
Ostrava-Zábřeh (areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity)
Zájemce prosíme o nahlášení účasti do 27. 2. 2015 na email
pruvodce@prorodiny.cz nebo na telefonní čísla 774 244 256, 774 244 511,
552 301 406.
Těší se na vás tým služby RODINNÝ PRŮVODCE

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Co se dělo v BRÁNĚ…..
píše Bety Kosová

Vánoční párty BRÁNY 12. 12. 2014
Na vánoční párty jsme se sešli pracovníci, uživatelé a dobrovolníci BRÁNY
v hojném počtu.
Co by to byly za Vánoce, kdyby nebyl stůl plný sladkých i slaných dobrot a kdyby
se nakonec nenašlo i pár dárečků pod stromečkem. Do toho jsme vykládali,
tancovali a všelijak užívali vánoční pohody. Na památku každý dostal barevnou
pastelku, kterou jsme společně malovali jeden obraz.
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Brána s pelíškem 16. – 17. 1. 2015
Navázali jsme na historickou tradici a pustili se do akce Brána s pelíškem. Co si
pod tím můžete představit? Jedná se o dvoudenní akci v prostorách Brány. Sešli
jsme se v pátek, zahráli hry, někteří šli pomoci s přípravou večeře (velmi jim to
šlo : )) a pak jsme vybalili ležení a ulehli k filmu – Uvnitř tančím, což je příběh
o přátelství dvou mladých mužů s postižením. Po filmu jsme ještě vykládali,
a i když někteří prohlašovali odvážná tvrzení, že dnes jedou nonstop, kolem
jedné hodiny ranní už jsme všichni byli tuzí jako dřeva. Ráno jsme posnídali
super vánočku, uklidili a postupně se vypravovali domů.
Dobrovolníci zůstali až do odpoledne, kdy jsme pokračovali setkáním
dobrovolníků. Zde jsme probírali důležité body dobrovolnické práce
a diskutovali o dobrovolnictví.

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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TEAMBUILDING DOBROVOLNÍKŮ BRÁNA 6. – 8. 2. 2015
Teambuilding? Co že toto cizí slovo znamená? Jelikož se nám v BRÁNĚ potkávají
dobrovolníci tzv. služebně starší a také spousta mladé síly z Gymnázia Olgy Havlové, se
kterou Integrační klub BRÁNA navázal dlouhodobou spolupráci, bylo třeba stmelit tento
různorodý tým v jeden celek. Kromě toho bylo cílem také pomocí prožitkových her
a situací pomoci mladým lidem vcítit se do uživatele, se kterým pracují, a následně umět
reflektovat své pocity a třeba se dotknout svých hranic. Už od ostravského nádraží si část
účastníků vyzkoušelo roli nevidomého a průvodce, a to až na chatu do Frýdlantu. Ve
Frýdlantě nás čekala výzva, a to trefit na místo i přes neustálé matoucí rady, to vše
podpořeno hadicapem a krutou zimou. Vše se vydařilo, došli jsme, sundali šátky, a po
rozmrznutí všech končetin, vybalení a večeři jsme pokračovali programem v teple chaty.
Na rozjezd seznamovací hry, následovala prožitková aktivita. Odměnou této náročné
aktivity byl večerní odpočinek za
doprovodu akustické kytary, díky
Kubo:) Po více či méně hodinách
spánku jsme odstartovali další den
a vrhli se na intervizní kruh, kdy měli
dobrovolníci možnost reflektovat a řešit
své dosavadní problémy při práci
s uživateli.
Následovalo
školení
manipulace s vozíky, včetně vyzkoušení
v prostorách chaty (záchod, schody).
Ten pravý prožitek zažili dobrovolníci až poté, kdy se opět jeden z dvojice stal vozíčkářem
a druhý průvodcem. Takto se vydali do zasněženého terénu hledat suroviny na uvaření
oběda. Našli a pokračovali mnohahodinovým kolektivním vařením, které dopadlo… víme
jak :) Rýže se sice nepovedla, nicméně zážitek z vaření byl a super čína byla chutná
i s rohlíkem:) Po obědě alias večeři si role vystřídaly a dobrovolníci vyrazili na vozíčcích
opět do terénu. Tentokrát byly dvě dobrovolnice navedeny vedením ať porušují pravidla.
Na základě toho jsme se začali společně bavit o pravidlech, a výsledkem této debaty byla
nová pravidla. Poté následovala tvorba společného obrazu, na které navazovalo rituální
ukončení celé akce, a to ‚cesta dobrovolníka‘, kterou každý sám prošel. Další den
následovala reflexe celého víkendu,
balení a úklid. Poslední foto a cesta
domů opět s šátky na očích. Děkuji
všem dobrovolníkům, že se s odvahou
zhostili všech aktivit a neutekli už první
den. JSTE SUPER! A nezapomeňte na

svůj klíček – symbolika toho, že každý
jste jedinečný jako ten klíč a jedině
když dáme všechny klíče dohromady,
tak tu naši BRÁNU otevřeme.
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Ples ples ples – naše předtančení BLUE STAR DANCE
Pár měsíců před plesem Centra pro rodinu a sociální péči jsme se v rámci
Dramatické dílny věnovali přípravě předtančení. Byl to velmi kreativní proces, do
kterého se zapojili různou měrou všichni uživatelé a dobrovolníci navštěvující tuto
dílnu.
Postupně jsme sledováním videí charlestonu
a swingu sbírali inspiraci a nápady, až se nám
z toho vyklubal scénář, související s tématem
plesu ‚Modrá hvězda‘. My jsme se pustili do
ztvárnění soutěže po našemu – ‚BLUE STAR
DANCE‘. Dokonce jsme oslovili pana Chlopčíka,
aby nám zasedal v porotě, bohužel však měl ples
jinde, jinak by už trsal s námi : )
Během scénky předvedla své pěvecké schopnosti
Šárka, když zpívala píseň Babičko nauč mě charleston. Nemalou hereckou námahu
stálo Petra ztvárnit roli babičky, ale povedlo se!
Uvaděčky soutěže Míša a Eva byly bezkonkurenční. Taneční výkony Jany, Šárky,
Petra, Nikol, Kamči, Denči, Dorky, Páji, Báry, Davida, Bety, Michala i Aničky sice
hodnotili porotci (Zdeněk ala Harapes, Pavla ala Oldřich Nový a Lenka ala Zdeněk
Chlopčík) nízkými čísly, my však víme, že byli úžasní!
Následovalo sólo Šárky, která předváděla, kterak dobře ji babička ten charleston
naučila, babička však nebyla spokojena, vběhla na parket, ukázala všem ten správný
tanec a celou soutěž vyhrála. Vše bylo zakončeno společným tancem, kterým jsme
naplnili celý sál.

Děkujeme Bety a všem tanečníkům za úžasný zážitek

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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Vítejte v hotelu Modrá hvězda!
Jen pro ten dnešní den….nebo také… Jen
na ten dnešní ples … stojí za to jít!
Myslím, že ples Centra za to opravdu stál!
Plynul ve swingovém rytmu, který zahájilo
skvělé předtančení tanečníků z BRÁNY pod
vedením Alžběty Kosové. Všechny nás nadchlo úžasné vystoupení manželů
Fojtů z Tanečního studia Oldies z Hranic a jejich Lindy Hop, který mnohé
inspiroval k zajímavým tanečním kreacím. A protože ke swingu kromě tance
patří i zpěv, nechyběl ani na našem plese. Po tanci a zpěvu mnozí dostali hlad, i
na to jsme byli připraveni, takže jsme mohli nabídnout lahůdku v podobě
kančího guláše či řízků s bramborovým salátem našeho mezinárodně
uznávaného kuchaře Honzy Zuchnického. Děkujeme!
Měla jsem radost z nadšených zpětných vazeb návštěvníků, kteří si domů,
kromě krásných zážitků, odnášeli „perly“, „karafiát“ a ti šťastnější krásné dary ze
štěstíčka některé z osobností třicátých a čtyřicátých let. A bylo co odnášet – od
dekoračních předmětů, knih, CD, kosmetiky, vín, až po dorty, hodinky a barevné
tiskárny. Děkujeme všem sponzorům! A také děkuji všem svým kolegům, kteří
ples připravovali a na plese se stali profesionálním personálem hotelu Modrá
hvězda. Díky, bez vás by na plese nebyla ta správná atmosféra!
Jana Praisová, vedoucí PR a F

13. 2. 2015 se konal ples Centra pro rodinu a sociální péči ve Staré Bělé.
Ples byl na téma swing. Já s mojí taneční partnerkou jsme měli stůl číslo 25,
trošku jsme ho hledali, ale s paní Praisovou našli.:-)
Na začátku byl úvod pana předsedy Jana Zajíčka, a potom následovalo
předtančení integračního klubu Brána pod vedením Alžběty Kosové, které bylo
podobné pořadu StarDance. V tomto pásmu se tančilo a zpívalo a nám se to
moc líbilo.
K poslechu a tanci nám hrála skupina
Rexton, také tam byl taneční pár, který
nám ukazoval swingové tance pro
inspiraci doplněné krátkými scénkami.
K večeři jsme si dali kančí guláš, moc nám
chutnal, a bylo bohaté Štěstíčko, např.
dorty, hračky, knihy. Já jsem vyhrál kovové andílky. Ples se mi moc líbil B-).
A jsem zvědavý, jaké téma plesu nás čeká v roce 2016.
Jakub Kremer

12

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

„Jen pro ten dnešní den…“ Ples s nádechem swingu
13. 2. 2015, Stará Bělá, Ples Centra pro rodinu a sociální péči z. s., benefiční akce
a prostor pro setkání s přáteli z blízka i zdáli a pro poděkování našim partnerům
a podporovatelům.
Vyprodáno…
„Kdepak
sedíme, paní
Praisová?“

Pánům bez
karafiátu
v klopě vstup
nepovolen…
Dámě pak ladí
perly v barvě
královské…

Moderátor Ondra alias

Moderátor Ondra alias Oldřich Nový
„Otevřete oči, přicházím…“
a náš pan řídící Zajíček.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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Blue
StarDance
v podání
swingařů
z Brány
Babičko
nauč mě
charleston

Taneční výkony slečny Anny, Báry, Bety, Denisy,
Dorky, Jany, Kamily, Nikol, Pavly a Šárky
a mladých pánů Davida, Michaela a Petra byly
brilantní, aplaus nebral konce…
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Ginger a Fred tančili stále… ať už hrál Rexton nebo Glenn Miller..

Manželé Fojtů z Tanečního studia Oldies z Hranic, šiřitelé swingu v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, nám předvedli pravý dravý Lindy Hop – většinu neuvěřitelných zvedaček,
skoků, letů, hodů a veletočů náš stařičký fotoaparát nezvládl zachytit. Sál byl nadšen.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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Náš skvělý personál je libo cikorku, meltu nebo pravou zrnkovou… od našich baristů Zdislavy s Vítem,
či chlebíček, jednohubky, zákuseček, cookies s mandlemi, vše lahodné a zaručeně
pravé domácí… nabídnou slečny Bětka, Mirka a Kačka.

Hvězdný kančí guláš i řízek kuřecí mistra kuchaře Jena a jeho pomocníků Václava a Terezky.

No Prohibition Bar u Moniky, Gabky, Richarda a Ferdinanda a opět moderátor.
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K tanci i poslechu Slunečnice Inky
Zemánkové z Hotelu Modrá Hvězda
v podání slečny Kateřiny od nás z buffé.
Bez ledovců Jižní pól,
Florencie bez nebe,
bez Vesuvu Neapol,
to bych byla bez tebe.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. .
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Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas,
jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den.

Srdce mé odešlo za tebou
a za ním mé vroucí přání…

Chtěla bych tančit jen…
protančit noc a den…

18

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Co je to štěstí… muška jenom zlatá…

Swing, swing, swing…

Děkuji, bylo to krásné, děkuji,
vzpomínku svou ti věnuji.
Vždyť moje srdce máš.

Zavřete oči,
odcházím.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. – Klub ÁMOS
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Pozdrav z Klubu ÁMOS
Opět se k Vám hlásíme i v letošním roce!
V Klubu ÁMOS pokračujeme v plném
nasazení a připravujeme spoustu krásných
interaktivních výstav pro děti i dospělé!
V začátku roku 2015 proběhly výstavy
ZDENĚK BURIAN, která představila hravou
formou obrazy a ilustrace Z. Buriana,
návštěvníci se seznámili s netradičními
malířskými technikami, kterými maloval,
dále stavěli dinosaury, malovali, muzicírovali
či rozdělávali oheň! Druhá výstava OČI
NEVIDOMÝCH – UŠI NESLYŠÍCÍCH
přiblížila lidské smysly v několika podobách.
Skrze různé činnosti si návštěvníci ověřili,
zda se na své smysly mohou spolehnout.
Jedinečným způsobem přiblížila svět nevidomých a neslyšících lidí, kteří mezi
námi žijí. Touto výstavou jsme zaujali Local TV plus, která nás navštívila.
A co vás u nás v nejbližší době čeká? Připravujeme Dny velikonočních řemesel.
Jako každým rokem, tak i letos přijďte v
příjemné atmosféře vyrobit úvazek na
zavěšení, kuláček s kuřátkem, lýkovou
panenku, květináček s osením nebo
vyzkoušet například zdobení vařech pájkou!
Muzeum na kolečkách také nezahálí, ale
i letos se výstavy opět projedou nejen po ČR.
Letos opět slavíme úspěch! Ve dnech 19. 2. –
1. 4. 2015 můžete naši výstavu PTÁCI
KOLEM NÁS navštívit v BIBIANĚ –
mezinárodním domě umění pro děti a
mládež v Bratislavě a od 11. 4. – 14. 6. na
Chvalském zámku v Praze.
Budeme se těšit na viděnou,
Váš tým Klubu ÁMOS
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Projekt VÝZVA
usiluje o podporu rodin pečujících o děti se zdravotním postižením. Dětem
a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám nabízí
čtyři sociální služby a jejich doprovodné aktivity:

RODINNÝ PRŮVODCE
odborné sociální poradenství a podpora při řešení obtížné životní situace osobě
se zdravotním postižením do 35 let, její rodině a osobám pečujícím,
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,
Kateřina Makyčová, 774 244 259, 552 301 405, respit@prorodiny.cz

BRÁNA – integrační klub
sociálně aktivizační činnosti pro děti a mladé od 7 do 35 let se zdravotním
postižením; individuální i skupinové aktivity, 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 jedním ze středisek
Centra 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 Moravská
Ostrava a Přívoz • Městský obvod Ostrava-Jih • Městský obvod Polanka nad Odrou
Městský obvod Poruba • Městský obvod Svinov • Městský obvod Stará Bělá
Statutární město Frýdek-Místek • Statutární město Havířov • Město Příbor
Obec Albrechtice • Obec Dobrá • Obec Dolní Benešov Obec Hať • Obec Horní Suchá
Obec Kobeřice • Obec Petrovice u Karviné • Obec Sedliště • Obec Trnávka
Obec Vendryně
Biskupství ostravsko-opavské • Úřady práce
Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadační fond Kousek po kousku • Nadace Charty 77 – KONTO BARIÉRY
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
Bravantické lahůdky – Lukáš Močoch • EUROVIA CS, a.s. • FRX 2007, s.r.o.
GMP Mix, a.s. • 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 • MTA Ostrava, s.r.o.
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 • Pavel Kuchař • Marek Matula • Roman Němejc
Drahomíra Rysová • MUDr. Milan Řehořek • 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. 4. 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 Ostravské univerzity,
bývalý areál nemocnice Zábřeh)
703 86 Ostrava-Zábřeh
tel:552 301 404
e-mail: vyzva@prorodiny.cz

Naši činnost podpořili

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. je partnerem Slezské diakonie v projektu Rodina je jednou z nevyhnutelných
podmínek štěstí podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

