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Milí čtenáři,
Než jsme se trochu rozkoukali, leden už je pryč a únor
vlastně skoro taky. Jak by ne, když je nejkratší v roce :o).
O pár řádků níže uvidíte, jak se VÝZVĚ dařilo v roce 2015
řečí čísel.
A to je výborná příležitost všem poděkovat! Všem těm,
kteří tahle čísla svým úsilím, nadšením a láskou naplnili. Za těmi čísly je mnoho
osobních příběhů, bolestí i radostí, těžkostí i nadějí. Takže díky všem, kdo se k tomu
připojili z jakékoliv strany. Bez bohatých příběhů našich uživatelů by i ty naše
příběhy byly mnohem chudší. Máme se od sebe navzájem mnoho co učit a je skvělé,
že to děláme. Dělejme to s láskou a úctou i v roce 2016.
Milan Svojanovský, vedoucí středisek

Projekt VÝZVA v roce 2015
Každý jdeme životem s nějakou výzvou. Pro děti
a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny
je životní výzvou jejich nelehká situace.
Projekt VÝZVA jim již 13 let pomáhá překonávat
překážky, aby mohli žít běžným životem. Nabízí čtyři
služby: poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, osobní
asistenci
OASA,
odlehčovací
službu
RESPIT a integrační klub BRÁNA.
V roce 2015 VÝZVA poskytla své služby celkem 281 uživatelům.

RODINNÝ PRŮVODCE
odborné sociální poradenství
RODINNÝ PRŮVODCE nabízí odborné sociální
poradenství a podporu při řešení obtížné životní
situace osobě se zdravotním postižením do 35 let,
její rodině a osobám pečujícím.
Kromě odborného poradenství nabízí knihovnu,
půjčovnu
kompenzačních,
rehabilitačních
a didaktických pomůcek, pořádá motivační setkávání pečujících osob.
V roce 2015 služba RODINNÝ PRŮVODCE poskytla 157 rodičům a jejich dětem
945 intervencí a 92 kontaktů, zapůjčila 183 pomůcek a zorganizovala 26 setkání
skupin rodičů.
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Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

OASA osobní asistence
Služba OASA poskytuje osobní asistenci u dětí
a mladých lidí do 30 let se zdravotním postižením
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Osobní asistence umožňuje dětem a mladým se
zdravotním postižením žít tak, jako jejich zdraví
vrstevníci. Pomáhá jim rozvíjet jejich dovednosti
a schopnosti, trávit jejich volný čas podle jejich
přání, získávat nové zážitky a životní zkušenosti, být sami sebou.
V roce 2015 poskytla OASA 63 dětem a mladým lidem se zdravotním postižením
31 480,36 hodin osobní asistence. Ve službě pracovalo 43 osobních asistentů
(23 na pracovní smlouvu a 20 na DPP a DPČ).
RESPIT odlehčovací služba
RESPIT poskytuje odlehčovací službu osobám, které
pečují o dítě či mladého člověka od 1 roku do 35 let
se zdravotním postižením. Odlehčení a odpočinek
pečujícím
osobám
nabízí
prostřednictvím
krátkodobé občasné asistence u jejich dětí, podle
jejich okamžitých potřeb, tak aby si mohli
odpočinout a vyřídit si potřebné záležitosti. V rámci
odlehčení nabízí RESPIT i rehabilitační asistenci.
RESPIT v roce 2015 poskytl 48 rodinám pečujícím o děti se zdravotním
postižením 1 878 hodin odlehčovací služby, jako součást odlehčení bylo
poskytnuto 23 uživatelům 644 úkonů rehabilitační asistence. Ve službě
pracovalo 39 asistentů odlehčovací služby, z toho 31 poskytovalo i rehabilitační
asistenci.
BRÁNA integrační klub
Integrační klub BRÁNA nabízí sociálně aktivizační
služby pro dospívající děti a mladé lidi se zdravotním
postižením ve věku od 12 do 35 let. Prostřednictvím
setkávání a aktivit je podporuje v osamostatňování a
pomáhá jim proplout branou do dospělosti.
BRÁNA v roce 2015 uspořádala celkem 133 akcí
pro 30 dospívajících dětí a mladých lidí se
zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let. Při sociálně aktivizačních
činnostech poskytla bráňákům 3 584 intervencí a 664 kontaktů. Na akcích
pomáhalo a asistovalo 60 dobrovolníků, kteří BRÁNĚ věnovali 5 228,5
dobrovolnických hodin.

Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA
Pár fotek z osobní asistence služby OASA
Veronika s asistentkou Petrou

David s asistentkou Bárou
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Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

Lednové Pracovní setkání asistentů
První letošní pracovní setkání s asistenty se neslo v duchu modelových situací.
Toto téma nebývá oblíbené, je však velmi přínosné. Asistenti si v průběhu dne
vyzkoušeli situace, které je mohou během doprovázení uživatelů potkat. Tím, že
si tyto situace vyzkouší v bezpečném prostředí, mohou pak lépe předejít
nepříjemnostem při výkonu své práce.

V průběhu celého měsíce ledna jsme ve službě OASA sbírali životopisy uchazečů
o práci osobního asistenta. Všem, kteří se podíleli na roznosu a propagaci
našeho inzerátu, děkujeme. V únoru proběhne tříkolové výběrové řízení.
Lenka Riemlová, služba 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“
ve výši 70.000 i pro rok 2016. Děkujeme.

Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA
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KUŘE – radost pro OASU
„Projekt „Žít, jak potřebuji… “ osobní
asistence OASA u dětí se zdravotním
postižením byl pro rok 2016 opět
podpořen ze sbírky Pomozte dětem
organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.“ Služba
OASA tak získala do letošního rozpočtu 350 000 Kč.
Projekt „Žít, jak potřebuji…“ - osobní asistence OASA u dětí se zdravotním
postižením - podporuje splnění potřeb dětí: „Potřebuji žít doma s tátou
a mámou, potřebuji chodit do školy a učit se, potřebuji dělat to, co mí kamarádi,
potřebuji sám koupit dárek mámě k narozeninám a překvapit ji, potřebuji být občas
sám, bez mámy, abych jí mohl vykládat, co jsem dělal, potřebuji se domluvit.
Potřebuji asistenta, s ním můžu dělat to, co chci.“
Díky příspěvku ze 17. ročníku sbírky Pomozte dětem pomůžeme naplnit potřeby
35 dětem s postižením, kterým v roce 2016 poskytneme 16 000 hodin osobní
asistence.
Velmi si vážíme této významné podpory. Je oceněním naší práce a pro zajištění
fungování naší služby v letošním roce mnoho znamená. DĚKUJEME.
Projekt VÝZVA
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Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

RODINNÝ PRŮVODCE zve na

Po lednovém úspěšném tematickém setkání na téma Relaxační
tanec projevily pečující maminky zájem o pokračování. Lektorka
Květka Schwarzová vyšla vstříc a právě probíhá zahájení otevřené
skupiny, která se bude pravidelně scházet ve velké klubovně.
Skupina je otevřená a nové zájemkyně se mohou kdykoli přidat.
V případě zájmu se hlaste na kschmidtmeyerova@prorodiny.cz.

Ve středu 3. 2. 2016 jsme se v rámci TSP setkali
s fyzioterapeutkou Veronikou Kristkovou. Paní lektorka nám
při praktickém cvičení vysvětlila jak fungují svaly potřebné
pro zpevnění našeho trupu, jak je jednoduchým způsobem
posílit a jak tímto předcházet bolesti zad. Cvičením, které je
pravidelné a zabere v minimální verzi cca 15 minut, si
můžeme zajistit světlé zítřky bez bolesti nejen zad, ale
i souvisejících částí těla do vysokého věku :o).
Při příštím setkání VE STŘEDU 2. 3. 2016 od 9:00 – 12:00 se zaměříme na
správné a bezpečné zvedání a manipulaci s osobami a předměty tak, aby
ZÁDA NEBOLELA.

V rámci tematických setkávání pečujících
máme naplánováno setkání s psycholožkou Mgr. Evou Kacanu:
¨

20. 4. 2016 na téma „Psychohygiena pečujících“ a
11. 5. 2016 na téma „Osobní asistence aneb nepřepečovávejte“
těší se na Vás RODINNÝ PRŮVODCE

Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
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RODINNÝ PRŮVODCE zve na

v rámci březnové otevřené skupiny
Vás srdečně zveme na

Přijďte si k nám odpočinout, popovídat u čaje a kávy a naladit se na přivítání jara
výrobou velikonočních dekorací – věnců, kraslic, jarních vazeb…
K výrobě budete potřebovat korpus na věnec, vrbové
proutí, buxus, barevné stužky, skořápky vajíček…
Materiál bude po domluvě k dispozici na místě,
vezměte si prosím s sebou také svůj vlastní podle vkusu
a možností.

Kdy: ve středu 16. 3. 2016 od 9:00 – 12:00
Kde: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Projekt VÝZVA, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice
(areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity).
Zájemce prosíme o nahlášení účasti do 14. 3. 2016 na email
pruvodce@prorodiny.cz, nebo na telefonních číslech 774 244 256, 774 244 511.
Otevřená skupina je místem, kde se můžete sdílet s lidmi, kteří vědí, co je to žít s dítětem
s handicapem. Můžete navázat nové vztahy, najít přátele a vzájemnou podporu.
Můžete také využít služeb naší sociální poradny, půjčovny kompenzačních pomůcek, osobní
asistence, odlehčovací služby a integračního klubu.

Těší se na vás tým služby RODINNÝ PRŮVODCE
www.prorodiny.cz, https://www.facebook.com/poradenstvirodinnypruvodce
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Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT

Novinky v odlehčovací službě RESPIT
Od začátku roku máme v RESPITU několik změn.
Cena za hodinu odlehčení je nyní 80 Kč, jeden úkon
rehabilitační asistence stojí také 80 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, kteří
jsou našimi uživateli. Terénní služba je našim
uživatelům k dispozici od pondělí do pátku mezi
13-21 hodinou, jinak po domluvě.

Nabíráme nové asistenty!
V RESPITU právě probíhá zaškolení nových asistentů, které budeme v průběhu
jara zaučovat v rodinách našich uživatelů či zájemců o službu.
V březnu také proběhne nábor nových rehabilitačních asistentů ve spolupráci
s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Vyzýváme tímto studenty
fyzioterapie a ergoterapie, kteří mají zájem zúročit své teoretické znalosti
v praxi, aby se nám ozvali na naše kontakty:
Kateřina Makyčová 774 244 259, Veronika Mikolajková 774 244 258, respit@prorodiny.cz

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Výlet na vánoční trhy do Krakowa 12. 12. 2015
Tento výlet byl poslední roku 2015, takže jsme se rozhodli pro větší
akci v podobě vánočních trhů v polském Krakově. Sešli jsme se
ráno a vyrazili auty. Cesta byla trochu delší, ale
zpříjemnili jsme si ji zpíváním a povídáním. Cestou
tam jsme neměli žádný problém, když pominu
parkování, které jsme nakonec taky zvládli.
Následovalo dojít na náměstí a rozchod ve
skupinkách, abychom se neztratili.
Trhy byly zajímavé, nejen v podobě hrníčků,
sladkostí, šátků a jiných věcí ke koupení, ale
i doprovodných atrakcí. Každý se kochal a zahříval
své srdíčko pohledem na něco jiného, a že toho bylo:
koně s povozem, živé sochy, vystoupení různých
pěveckých souborů a jiné. Bylo toho tolik, že jsme se
neshromáždili v daný čas, ale dobrých čtyřicet minut
jsme čekali, než budeme všici.
Když nás zajímalo, proč jdou pozdě, tak nám bylo řečeno, že tam je super
čokoládovna, jiný zase, že tam je perfektní jídlo, a tak jsme byli rádi, že jsme se
vůbec sešli v nějakém normálním čase. Následoval odjezd domů, kdy jsme
dávali vědět všem, že se zdržíme, protože už teď jsme nedodržovali náš časový
plán. Od toho je výlet, aby se člověk pobavil ne, ČASU DOST. Cestou domů jsme
trochu zabloudili, ale to není nic nového. Jak říká Roman Sajdak „Tom se ztratí,
ale dojede“:o). Ahoj na dalších výletech.
Tomáš Uhl, BRÁNA
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Vánoční večírek v BRÁNĚ
I v Bráně se v prosinci konal vánoční večírek. Sešlo se
nás požehnaně, což nás pracovníky moc potěšilo.
Cílem akce bylo poděkovat uživatelům za to, že si Bránu
vybrali k tomu, aby je doprovázela při jejich
osamostatňování se, a dobrovolníkům za to, že nám při této práci obrovsky
pomáhají.
Během večírku jsme stihli zhodnotit, jak probíhal v Bráně rok 2015 a nastínit, co
nás čeká v roce dalším. Součástí také bylo ocenění uživatelů, kteří se zapojili do
soutěže „Žít svůj život“. Krásně nám šťastné a veselé přišel popřát i předseda
CPR Honza Zajíček, čímž nás moc potěšil, a my bychom mu rádi tímto
poděkovali, že si na nás v předvánoční páteční odpoledne našel čas.
Nezapomněli jsme ani na dárky, kterými jsme se vzájemně ve dvojicích
obdarovali.
K pití výborného nealko punče, dlabání dalších dobrot a povídání si, jsme
pouštěli fotky, které jsme během roku stihli nafotit (a že jich není málo),
a pouštěli video „Můj den, aneb seznamme se s životem mladého člověka na
vozíku“, na kterém spolupracovali naši uživatelé i dobrovolníci. Odcházeli jsme
se sváteční náladou a plyšovým srdíčkem s logem Brány, natěšení na Ježíška i na
celý další rok.
Kateřina Vašková, BRÁNA

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Počátek roku 2016 se nesl
v duchu dobrovolnických akcí
Konec starého a počátek nového
roku se obvykle nese v duchu
novoročních předsevzetí.
U nás v Bráně však byl začátek roku 2016
neodmyslitelně spjat s dvěma zajímavými akcemi pro
dobrovolníky. Nejen, že jsme zvládli podepsat dobrovolnické
smlouvy pro letošek, také jsme se zúčastnili teambuildingu dobrovolníků, kde
nebylo o zábavu nouzi. Ale pěkně popořádku a nepředbíhejme…

Novoroční setkání s dobrovolníky
Sobota 23. ledna, 9 hodin ráno. Den, který spojil programy zhruba dvou desítek
dobrovolníků, je tady! Po vydatné snídani a úvodní výměně dojmů z Vánoc
i novoročních oslav začínáme s programem. Abychom se trochu probrali, čeká
nás pohybová aktivita, při níž si připomeneme jednotlivá jména, ale i přibližná
data narození všech zúčastněných. Podepisujeme dobrovolnické smlouvy na rok
2016 a započínáme diskuzi o individuálním dobrovolnictví, které nás prakticky
okamžitě všechny nadchlo.
Na flip chart sepisujeme naše očekávání, ale i obavy, jež se k individuálnímu
dobrovolnictví vážou. Ty následně konzultujeme a pro každého kámoše
vymýšlíme individuální program, jehož bychom chtěli být součástí. Na řadě jsou
modelovky, vydatný oběd (guláš se Tomovi vážně povedl!) a krátký film o životě
na vozíku. Naše setkání zakončujeme individuálními konzultacemi a úklidem.
Domů si odnášíme nejen pocit kvalitně strávené soboty, ale také náměty
k přemýšlení, jak vlastně to individuální dobrovolnictví každý za sebe pojmeme.
Vendula Vrablová, dobrovolnice z BRÁNY

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Teambuilding dobrovolníků
Konečně je to tu!
Od akce, které se
řada
z nás
nemohla dočkat
skoro od Vánoc,
nás v pátek 12.
února dělí pouze několik málo
minut.
Skupinka dobrovolníků se pomalu
srocuje před Bránou a na první instrukce nemusíme čekat dlouho. Utvoříme
týmy a během dvou hodin se máme po vlastní ose dopravit na chatu Myšinec
nedaleko Budišovic. Cesta je to dlouhá, napínavá, ale zábavná. Opět se
shledáváme v plném počtu a po první komplikaci v podobě zabouchnutých klíčů
se konečně ohříváme v jídelně Myšince. Následuje úvodní program a natáčení
„reklamních spotů“, kterými máme ostatním představit svůj tým.
Druhý den teambuildingu se nese v duchu školení, zpětných vazeb, ale
i zážitkové aktivity v podobě nákupu surovin na večeři. Abychom to neměli tak
jednoduché, součástí každého týmu je jeden z nás dobrovolníků vozíčkář a jeden
nevidomý.
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Nákupy v ostravských hypermarketech
jsou zajímavé a úsměvné. Finální
výsledek v podobě špaget s rajčatovou
omáčkou, kuřecím masem a žampiony
je ovšem dokonalou odměnou.
Večer nás čeká noční stezka ozdobená
svíčkami, citáty a vzkazy, která řadu
z nás dojme k slzám. Poslední den se
nese v duchu velkého úklidu a odjezdu
domů. Soudě dle ohlasů účastníků, patřil
letošní teambuilding k těm bezkonkurenčně nejlepším!

Vendula Vrablová

Těšíme se na kámoše!
A po sérii dobrovolnických akcí, na kterých jsme načerpali nejen
nové znalosti a zkušenosti, ale také spoustu energie
a nezapomenutelných zážitků, se konečně dočkáme akcí, kde se
po dlouhé době opět potkáme s našimi kámoši. Určitě si budeme
mít o čem vyprávět!
Vendula Vrablová,

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
PLES byl vskutku POHÁDKOVÝ
Už při vstupu do šatny bylo jasné, o čem to
bude.
Před branami hradní stráž. Za branou
pasování rytířů a rozkvetlé království Honzy
krále. Nechyběl ceremoniář, ba ani
královský běloušek.
Ale od začátku. Bylo, nebylo. V CPR se
jednoho krásného dne začal chystat ples.
Nevím, odkud ta pohádková myšlenka
přišla, ale kdybyste viděli a slyšeli tu smršť
návrhů, podnětů a inspirací, tak byste
pochopili,
že
všichni
ti
seriózně
a profesionálně vyhlížející lidé, jsou vlastně
jen děti, které stále věří na pohádky.
Bylo mi velkou ctí, hledět s otevřenou
pusou, jak se každý nápad do detailů šperku
leští a obrušuje jako drahokam do královské
koruny. Každý chtěl přispět svou troškou do
„království“. Všechno běželo a fungovalo až
obdivuhodně. Tady se dostávám k jádru
pudla:
Vážení kolegové, máte
a samozřejmě velké díky.

můj

obdiv

Jana Veronika Zendulková

A my… vítáme Janu Verču, mnozí si ji
pamatujete z RODINNÉHO PRŮVODCE,
která se vrací po mateřské a posiluje náš
PR & fundraisingový tým :o).
Hurá. Vivat. Děkujeme :o).
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Ples Pohádkový dne 5. 2. 2016 vystrojiti ráčilo
Království pro Rodinu a Péči Lidu svému

VIVAT FAMILIA

Děkujeme všem ctěným pánům, rytířům šlechetným, dámám líbezným
a urozeným paním za všechnu štědrost a ochotu k hodování, všelijakým
kratochvílím aj trdlování, pohodu a laskavé pobývání.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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Můj první ples…byl úžasný…
Stejně tak, jako na jiné kulturní akce, měla mamka
vstup ode mne zakázaný:o)! Nejlepší je být všude
sama – bez rodinných příslušníků. Mám hodně
kamarádů, přátel, ale přece jen, kolik z nich má čas
jít s jednou často sjíždějící vozíčkářkou na ples?
Kolik z nich mně zvládne potáhnout směrem
nahoru? Nakonec se těch kamarádů a přátel našlo celkem dost = celá naše parta u stolu O některých jsem ani nevěděla, že tam budou! :o) Díky děcka! Moc ráda jsem Vás
všechny viděla! Kromě úžasných lidí u stolu, jsem potkala i další úžasné lidi, které moc
často nevidím, ale když se vidíte po dlouhé době, byť na chvilku, je to ještě lepší! :o)
Ples se nesl v duchu pohádek. Měli jsme možnost
vidět krásné předtančení Brány o namyšlené
princezně Terezce, bylo k vidění taneční číslo dvou
profi tanečníků a pak už se jenom tančilo do brzkých
ranních hodin :o). Pak jen zbývalo dostat se domů
a spokojeně jít spát. Moc děkuju všem, kdo se mnou
tančil, přivítal, obejmul a zeptal se jak se mám
a chvilku pokecal… Prostě těm, co se mnou nějakou
Zdeňka Kusalová
tu chvíli mezi tanci pobyli.

Děkujeme všem, kdo nám dary a pomocí umožnili náš
benefiční ples uspořádat. A děkujeme všem, kdo tančili,
královsky se bavili, pohádkově plesali a udělali tak Pohádkový VIVAT FAMILIA
ples pohádkovým plesem:o). VIVAT FAMILIA!
Království pro Rodinu a Péči Lidu svému

Děkujeme za pomoc, spolupráci a podporu:
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 Poruba • Městský obvod Svinov
Městský obvod Stará Bělá • Statutární město Havířov • Obec Albrechtice • Obec Dobrá
Obec Dolní Benešov • Obec Hať • Obec Kobeřice • Obec Ludgeřovice • Obec Sedliště
Obec Trnávka • Obec Vendryně • Obec Velká Polom
Biskupství ostravsko-opavské • Úřady práce
Asociace pro osobní asistenci
Nadace rozvoje pro občanské záležitosti ze sbírky Pomozte dětem
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadace Charty 77 – KONTO BARIÉRY
Nadace rozvoje zdraví
Nadace AGROFERT
KŘÍDLENÍ nadační fond
NF Kousek po kousku
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
Gymnázium Olgy Havlové • Střední pedagogická škola sv. Anežky České
Turistický oddíl Buntaranta • No comment • Young Lighters • The Lights of Reims
Auto Heller s.r.o. • EUROVIA CS, a.s. • Bravantické lahůdky
Factory velkoplošný tisk s.r.o. • Forum Nová Karolina • Hadr & Kyblík s.r.o.
ha-vel family s.r.o. • ha-vel internet s.r.o. • Ing. Vladimír Hodina – INTENA
HOPÍK s.r.o. • KLIA CZ s.r.o. • Kofola a. s. • LEDKO Svítidla Králův Dvůr a.s.
Makyča INTERIÉRY • METALFLEX CZ s.r.o. • Radio Čas • RAPPA s.r.o.
Restaurace Eucalyptus • družstvo SeePOINT • STAPRO s.r.o. • TV NOE
VELA CZECH, s.r.o. • ZAM-SERVIS s.r.o. • J+J Žalud s.r.o.
Irena Foralová • Kateřina Hurníková • Aleš Juchelka • 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.
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Kontakty na nás
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava
tel.:
597 822 232
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)
703 86 Ostrava-Vítkovice
tel:552 301 404
e-mail: vyzva@prorodiny.cz

Naši činnost podpořili
Biskupství
ostravsko-opavské

