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Milí čtenáři na léto se těšící,
Tento úvodník mimořádně píšu na dálku, neboť jsme s Jirkou na boccia turnaji na
Portugalském pobřeží. To zní nádherně romanticky, ale realita je jiná. Slunce je
velmi poskrovnu, velké vlny, mraky a často i déšť hnané mořem na břeh. A celé dny
v hale. Ale i tak jsme vděční, že to vše napínavé můžeme prožívat.
Jsem ale také stále plný radosti a vděčnosti, jak jsme se jako CPR mohli prezentovat
v Ostravě při nedávných Dnech víry, Slezské lilii a všech akcích okolo. Obzvláště
hrdý jsem na novou výstavu SVOJI, která je krásná a výjimečná… a kdo chce vědět
více, ať si na ni zajde nebo ji rovnou objedná pro blaho své obce.
Na konec se s vámi chci podělit o verš Písma, který mne tady téměř 3 tisíce
kilometrů od domova hodně oslovil: "Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se
namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný." (Žalm 127)
Přejeme všem krásné, pokojné, naplněné, požehnané léto s nejbližšími.
Milan Svojanovský, vedoucí středisek
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Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

Dění ve službě OASA
Co je u nás nového? Znovu máme v běhu výběrové řízení na pozici
osobního asistenta. Výběrové řízení probíhá pro města Třinec (Vendryně),
Ostravu a obec Pstruží. Inzeráty najdete na našich facebookových stránkách:
www.facebook.com/prorodiny
nebo v aktualitách na našem webu:
www.prorodiny.cz . Pokud máte ve svém okolí někoho, o kom víte, že by měl
o tuto práci zájem, ať pošle životopis a motivační dopis na email
hkrejcokova@prorodiny.cz .
Lenka Riemlová, OASA

Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA
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Pracovní setkání asistentů
V červnu se osobní asistenti zúčastnili pracovního setkání na téma Vztahy
a sexualita v práci s lidmi s postižením. Přednášku vedla MUDr. Jitka Krausová.
Toto téma bylo pro nás i pro asistenty velmi důležité a přínosné, paní doktorka
se ho zhostila s velkou profesionalitou a obohatila nás svými vědomostmi
a zkušenostmi z lékařské a psychiatrické praxe.
Lenka Riemlová, OASA

Projekt VÝZVA – služba OASA – je realizována z dotací a s finanční
podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.
Projekt „Žít, jak potřebuji…“ – osobní asistence OASA u dětí se zdravotním postižením je
financován ze 17. ročníku sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací
rozvoje občanské společnosti částkou 350.000 Kč.
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 Osobní asistence OASA v rodinách s dětmi a mladými lidmi se zdravotním
postižením je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih.
Projekt Osobní asistence OASA u dětí a mladých lidí se zdravotním postižením je
realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Poruba.
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Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT

Personální změny v odlehčovací službě RESPIT
Červen se v RESPITU nese v duchu velkých personálních změn.
Loučíme se s naší dlouholetou kolegyní Kačkou Makyčovou, která od června
nastoupila do druhého střediska Centra, na pozici vedoucí Střediska RODINA.
Děkujeme Ti Kačko, nejen za samotné vytvoření RESPITU, ale i za to, že jsi
RESPITEM 14 let žila a mohli jsme tak poskytnout službu našim uživatelům.
Přejeme Ti na nové pozici vše dobré a jsme moc rádi, že jsi tady s námi a pro nás
byla.
Do RESPITU tedy přichází nová kolegyně. Představujeme vám Anetu
Badžgoňovou, která bude ve službě pracovat jako zástupce vedoucí služby.
Anetu vítáme a přejeme, aby se jí u nás vedlo co nejlépe.
Ve službě RESPIT se nyní můžete obracet na
Veroniku
Mikolajkovou
vedoucí služby
774 244 258

Anetu
Badžgoňovou
zástupce vedoucí
služby
774 244 259

Projekt VÝZVA – služba RESPIT – je realizována s finanční podporou
Moravskoslezského kraje z dotace státního rozpočtu.
Projekt VÝZVA – služba RESPIT – je realizována s finanční podporou
Statutárního města Ostravy.
REHAST – rehabilitační asistence v rodinách pečujících o děti a mladé lidi
se zdravotním postižením je realizována s finanční podporou
Nadace rozvoje zdraví.
Projekt Odlehčovací služba RESPIT v rodinách s dětmi a mladými lidmi se
zdravotním postižením je realizován s finanční podporou Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih.
Projekt Odlehčovací služba RESPIT v rodinách pečujících o děti a mladé se
zdravotním postižením je realizován s finanční podporou Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Poruba.

Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT
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Den v RESPITU s ergoterapeuty
30. dubna se u nás na Syllabovce konal den pro
děti pof názvem ERGOterapeuti dětem,
který organizoval spolek „ERGOterapeuti
všem“.
Pro děti byli k dispozici dva koníci, tvořivá dílnička, hry a soutěže. Děti po
splnění všech úkolů dostaly medaili a mohly si opéct párek na ohni. Protože akci
přálo i počasí, proběhla celá akce venku v okolí naší budovy.
Veronika Mikolajková, RESPIT
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Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

Když to v RODINNÉM PRŮVODCI hraje
s Markétou Mikuláčkovou
15. 6. 2016
Příjemné a relaxační téma. Vyzkoušely jsme si muzikoterapii pro relaxaci
a pohodu, dozvěděly jsme se, jak muzikoterapii využít pro sebe i své blízké,
vyzkoušely jsme si hru na etnických nástrojích a seznámily jsme se s celostními
technikami k zvládání stresu a zátěžových situací.

Projekt Tematická setkávání pečujících je realizován s finanční podporou
Moravskoslezského kraje a podpořen Nadačním fondem Kousek po kousku.

Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
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Když to v RODINNÉM PRŮVODCI zvoní
s Marií Chrástkovou
16. 6. 2016
Děkujeme Marušce Chrástkové za úžasné vedení při výrobě šperků
z nerezového drátu. Na vlastní kůži jsme si zažily, co stojí takový krásný šperk
úsilí, přesnosti, trpělivosti, vytrvalosti a zručnosti. Však jsme si taky hrdě
odnášely své výrobky a byly na ně náležitě pyšné .

Děkujeme také panu Zdeňkovi Kubíčkovi, jednateli z firmy Screen
servis, spol. s r. o. za sponzorský dar ve formě nerezového drátu.
Jeho nabídka nás moc překvapila a potěšila.
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Beseda v BRÁNĚ „O samostatném bydlení“ – 11. 4. 2016
V Bráně si na akci „Dospěláci“ s našimi uživateli pravidelně
povídáme o tématech, která souvisí s osamostatňováním lidí
s hendikepem. Posledních pár týdnů jsme se zaměřili na
samostatné bydlení a toto téma zakončili besedou, na kterou
dorazili naši uživatelé a také někteří rodiče.
Besedou provázela Bc. Irina Tkačová, vedoucí střediska ARCHA Ostrava chráněného bydlení a NOE Ostrava - podpory samostatného bydlení, patřící
pod Slezskou diakonii. Připravila pro nás zajímavé povídání, díky kterému jsme
měli možnost dovědět se, co je to chráněné bydlení, podporované bydlení
a jaké jsou možnosti samostatného bydlení pro lidi s tělesným postižením
v našem kraji.
Chtěla bych tímto poděkovat paní Tkačové za to, že si našla čas a přišla nás
navštívit a obohatit o další informace, a také uživatelům i jejich rodičům za to,
že o svou budoucnost mají zájem, i přes nedostatek příležitostí, který se jim
konkrétně u samostatného bydlení dostává.
V dalších měsících nás na Dospělácích čeká témata komunikace, emoce a také
pracovní uplatnění. Doufáme, že je zakončíme dalšími zajímavými besedami
s lidmi, kteří k těmto tématům mají co říci.
Kateřina Vašková, BRÁNA

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Výlet pod vedením Jakuba 23. 4. 2016
Na přípravě tohoto výletu se podílel Jakub Kremer. Pečlivě si připravil organizaci
výletu na ranč v Hlučíně. Ne vždy však vše vyjde podle plánu, a tak jsme se po
krátké návštěvě ranče rozhodli přesunout do ostravské ZOO. Kubovi to nevadilo
– prokázal schopnost improvizace - všechno zařídil a hned zajistil lístky do ZOO.
Bylo nádherné počasí, a tak jsme si naplno užili procházku a obdivovali
jednotlivá zvířata jako skupina. Dole jsme byli tak vyřízení, že jsme jeli vláčkem
nahoru k restauraci. Všichni se dobře najedli a hned jsme byli zase o něco
spokojenější. Ještě jsme ze ZOO ani nevyšli ven a už jsme měli naplánovaný
další výlet do ZOO, tentokrát se na nás může těšit ZOO Opole v Polsku. Snad se
nám to podaří. Ahoj na další akci.
Tom, BRÁNA
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Joy run 23. 4. 2016
Tým BRÁNY ve složení Hanka, Libor a Bety se zúčastnil netradičního běžeckého
závodu Joy run, jehož druhý ročník se letos konal v městských sadech v Opavě!
Jde o závod, kde vyhrává každý a handicapovaní mají možnost absolvovat závod
ve speciálně upraveném vozíčku spolu s dalšími běžci. Počasí vyšlo krásně,
klobásky i zábava byla výborná.
Bety, BRÁNA

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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BRÁNA S PELÍŠKEM 13.-14. 5. 2016
Jednou za čas se společně sejdeme a strávíme spolu čas z pátku
na sobotu. Je to příležitost jít pozdě spát a zablbnout si
s kamarády.
Potřebovali jsme nakoupit večeři a snídani, to byla příležitost pro čtyři odvážné
a podle očekávání to zvládli na jedničku. Program si pro nás připravila Anička
Bayerová. Tentokrát to bylo hádání slavných osobností pomocí otázek ano a ne
a skládání lentilkové mozaiky. Hráli jsme na kytaru a zpívali, ještě pár takových
akcí a přiblížíme se originálu.
Pořádně nám z toho vyhládlo, a tak jsme si řekli, že si objednáme pizzu, ale
nikdo netušil, že se z toho stane hodinová záležitost, každý se dostal ke slovu
a vybral dvě pizzy, samozřejmě jsme objednali ty, na kterých se shodlo nejvíc
lidí.
Největší potíž nastala, když jsme ve dvě ráno šli spát. Jedna naše slečna se
zasekla a trvala na tom, že se přece spí v posteli a ne na zemi. Po dlouhém
přesvědčování, že se spí na matracích a že tak spí všichni, nakonec svolila, že to
nějak zvládne. Byli jsme na ni hrdí, jaký udělala pokrok a vymanila se ze zažitého
stereotypu. Budíček přišel nemilosrdně brzy a po snídani se muselo uklidit, to je
zcela samozřejmá věc, říkáte si, ale kdo to dělá rád? My si z toho neděláme
hlavu a všichni spolupracujeme a máme to za chvilku a s úsměvem.
Pokaždé se těším na další přespávání a hlavně na ty lidi, se kterými nikdy není
nuda. Ahoj na další akci.
Tom, BRÁNA
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Stezka v oblacích – 8. 5. 2016
Dlouho jsem nezažila tak super den .
V Bráně se loňské léto konala soutěž "žít svůj život" Soutěž kdy
integrační klub Brána nechal každému volnou ruku - Každý mohl
dělat, co chce – vyrábět, psát a tak různě. Mělo to všechno jediný cíl ukázat
pracovníkům Brány "Jak si každý z nás představuje žít svůj život“.
I já jsem se do soutěže přihlásila se svou fotoknihou o mém životě „Ze života
Kelišky“. Byla jsem i mezi výherci – tehdy to byl tak trochu šok přiznávám.
Dostali jsme jako výhru možnost realizace svého dnu – teda my jen řekli cokoliv
a Brána to zrealizovala .
Já měla jasno: Stezka korunami stromů na Lipnu. Jaké překvapení pro mne bylo,
když kamarádka Aňulka si napsala to samé, co já. Za pár dní mi přišla od Aničky
zpráva: mám meniskus v koleni, nezvládám dlouhé cesty, psala jsem to Barči
a ta mi řekla, že se máme domluvit spolu.
Já věděla, že kdybych trvala na Lipnu, tak mě tam Brána vezme a splní mé přání.
Ale taky jsem věděla, že můžu strávit den s kamarádkou, se kterou se známe
hodně dlouho. Je to ještě lepší vidina, než jet sama na Lipno sice s úžasnými
pracovníky, ale vidina kamarádky je ještě lepší .
Domluvili jsme se tedy na Stezku v oblacích v Jeseníkách, je stejná, jako ta na
Lipně, akorát o trochu menší.
V neděli jsme vyrazili na stezku a už na cestě bylo jasné, že si to užijeme! 
Stezka byla úžasná nahoru a zpátky jsme vyjeli lanovkou . Strašně se mi
stezka líbila!
Při cestě zpátky jsme se stavili neplánovaně v Olomouci, tam mi udělali radost,
mají tam otevřené informační centrum do 19:00 , takže jsem si dovezla dvě
turistické známky: Stezku v oblacích a město Olomouc.
Snědli jsme zákusky v cukrárně, viděli olomoucký orloj. A jeli jsme spokojeně
ale unaveně domů .
Bylo to fakt super – děkujeme integračnímu klubu Brána za skvělý den.
Že, Aničko? 
Zdeňka Kusalová

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

KLÁŠTERNÍ KOUSKOVÁNÍ 21. 5. 2016
V květnu se banda děvčat z Brány vydala do Fulneka, kde se stala
součástí dobročinného bazaru s módní přehlídkou s názvem
Klášterní kouskování. To je tradičně pořádáno Nadačním fondem Kousek po
kousku a spolkem Comenius Fulnek. Akce trvala celý víkend a byla bohatá na
program. My jsme se účastnily módní přehlídky.
V pátek jsme měly možnost prohlédnout si prostory kostela sv. Josefa, kde se
celá akce konala, vybrat správné outfity na přehlídku a hlavně natrénovat chůzi
po mole. I přes obavy pořadatelů, to Kristýnka zvládla skvěle i s vozíčkem!
V sobotu celá akce vypukla. Děvčata se statečně poprala s trémou, a na mole to
zvládla jako dokonalé profesionálky!
Po módní přehlídce se konal
bazar nejen předváděných věcí,
na kterém se vybralo více než
77 tisíc Kč, které poputují na
opravu
kostela
a
další
dobročinné
projekty.
Děkujeme pořadatelům, že
jsme mohly být součástí této
akce a modelkám za jejich
odvahu. A příští rok? Kdo ví,
třeba nás tam z Brány pojede
víc .
Katka,
BRÁNA

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Stonožkový dvojboj 26. 5. 2016
Spřátelená
organizace
Stonožka
Ostrava
zorganizovala druhý ročník dvojboje v minigolfu a
bowlingu.
Za BRÁNU se zúčastnili dvojboje tito sportovci – Terka, Michal, Barča a Bety.
V silné konkurenci získali krásné 2. místo! Gratulujeme!
Bety, BRÁNA
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Dramatická dílna – zakončení sezóny
Bráňácké herečky a herec v dramatické dílně
pomalu finišují sezónu.
Během roku vznikl koncept, že budeme jako skupina
pracovat na představení, které si sami vymyslíme a
následně ho předvedeme před publikem. Hlavní
ideou je talentová soutěž, ve které se prolíná
i osobní příběh aktérů. Každý z členů se větší či
menší mírou zapojil do procesu tvorby. Od května
jsme přesunuli zkoušky do Hnízda – tanečního sálu
Bílé holubice v centru Ostravy, abychom nás toto
prostředí inspirovalo k tvůrčí činnosti.
Jak to tak bývá, ke konci roku se kupí spousta věcí –
lázně, zkoušky, povinnosti atd. a tak se zvyšovala i
absence herců a hereček. Dohodli jsme se, že
výstupem této sezóny nebude celé představení,
které není tak vyšperkované, jak bychom chtěli, ale
videoklipy jednotlivých aktérů talentové soutěže. Na koktejl párty se tedy
můžete těšit na promítání těchto videoklipů!
Bety, BRÁNA

Šicí dílna
Také naše švadlenky Monča a Kiki
a krejčí Michal jdou do finále.
Během roku zdokonalovali své
šicí dovednosti pod vedením
lektorky Janči Bayerové. Na
dílnách byli také dobrovolníci
a panovala příjemná atmosféra.
Vznikla
spousta
krásných
výrobků, např. povlak na polštář,
kosmetická
taštička,
malý
batůžek aj. Snad ani přes
prázdniny nebudou švadlenky
a krejčí zahálet a od nového roku
zasednou s novou silou a inspirací za šicí stroje v BRÁNĚ.
Bety, BRÁNA

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Dospěláci BRÁNA: beseda o sebeuplatnění
s Ing. Renatou Ptáčníkovou 6. 6. 2016
Jedno slunné pondělní odpoledne nás v BRÁNĚ navštívila
zakladatelka coworkingového centra VIVA, inovátorka
celospolečenských témat a hlavně skvělá žena Renča
Ptáčníková. Vyvalili jsme se ven a v přátelském kruhu jsme sdíleli zkušenosti,
názory a životní postoje a vzájemně jsme se inspirovali a motivovali. Díky Renčo
i všem aktivním uživatelům, kteří se besedy účastnili!
Bety, BRÁNA

Projekt VÝZVA – služba BRÁNA – integrační klub – je realizována s finanční
podporou Moravskoslezského kraje z dotace státního rozpočtu.

Projekt VÝZVA – služba BRÁNA – integrační klub je realizován s finanční podporou
Statutárního města Ostravy.
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„dělám DOBROvolně v BRÁNĚ“
odměňovací akce pro dobrovolníky 10. 6. 2016
Jelikož si velmi vážíme práce našich dobrovolníků, chtěli jsme je
i letos odměnit. Vzhledem k všelijakému počasí, jsme opustili
nápad jet piknikovat na Hlučín a zůstali jsme doma, v BRÁNĚ.
Sešlo se 12 dobrošů a společně s pracovníky jsme si užili příjemné odpoledne.
Hlady jsme nebyli – opět jsme ocenili Tomášův grilovací um.
Každý si z akce odnesl malou pozornost a došlo také na vyhlášení dobrovolníků
s nejvyšším počtem odpracovaných dobrovolnických hodin. Titul Mistryně
dobrovolníků letos opět obhájila Verča Hejtmanová, na druhé místo se
probojoval Peťa Kramarenko a třetí příčku obsadil Kuba Moravčík. Ale je tady
také spousta dalších jmen, kteří v BRÁNĚ tráví spousty hodin a my v BRÁNĚ
i uživatelé služby si toho moc vážíme.
Děkujeme všem, kteří v dělají v BRÁNĚ DOBROvolně! : )
Velký dík patří našemu dobrovolníkovi JIRKOVI CHOJNOVI, za jeho nadšení
shánět pro BRÁNU peníze. Jirka, coby zaměstnanec firmy VEOLIA, napsal
projekt, díky kterému BRÁNA získá z Nadačního fondu VEOLIA 30 000 Kč!
Jiří, moc děkujeme!!! : )
Bety, BRÁNA

Projekt „dělám DOBROvolně v BRÁNĚ“ je realizován s finanční podporou
Statutárního města Ostravy.

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Jsme na facebooku
Čím žijeme, co se u nás děje, novinky, pozvánky, čerstvé fotky z akcí, to vše
najdete na našem facebooku. A aby toho nebylo málo, máme hned tři:

Facebook Centra pro rodinu a sociální péči z. s.
kde můžete sledovat facebook celého Centra pro rodinu a sociální péči, zde se
prolínají příspěvky ze sociálních služeb Projektu VÝZVA a z aktivit, programů
a výstav Střediska RODINA

www.facebook.com/prorodiny

Facebook RODINNÉHO PRŮVODCE
kde najdete aktuální pozvánky na pořádané tematické setkávání pečujících,
otevřené skupiny, vzdělávání a také fotky z těchto akcí

www.facebook.com/poradenstvirodinnypruvodce

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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Facebook integračního klubu BRÁNA
kde to opravdu žije akcemi sociálně aktivizační služby integrační klub BRÁNA 

www.facebook.com/integracniklubbrana
Tak prosím, sledujte, sdílejte, pište, jsme tu pro Vás .

Naše nová trička
Na vědomost se dává, že máme novou kolekci
triček. Velkou
radost udělala
nám
zaměstnancům, ale zakoupit si jej můžete
i vy. V případě zájmu kontaktujte naši
kolegyni Janu Kotáskovou:
jkotaskova@prorodiny.cz.

Máme nový propagační stan
Představujeme Vám náš super nový
prezentační stan… ještě voní novotou…
Děkujeme kolegovi Honzovi Makyčovi za
nápad a realizaci. Budeme dobře vidět na
akcích při prezentaci naší organizace
a nabídne nám dobré zázemí pro nejrůznější
aktivity pod širým nebem. Za jeho pořízení
vděčíme finanční
podpoře
Americké
biskupské konference.
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SLEZSKÁ LILIE – BYLI JSME TAM
Letošní, již šestý ročník mezinárodního
křesťanského festivalu Slezská lilie, pořádaného
Diecézní
charitou
ostravsko-opavskou
a Římskokatolickou farností Ostrava-Kunčičky, se stal
vyvrcholením diecézní akce Dny víry v Ostravě. Letos
poprvé na pěti pódiích přinesl opět dobře namíchanou směs
kvalitní hudby a slova. Festival byl zahájen v sobotu 11. června v
kostele sv. Václava. Součástí programu byla i přednáška
předsedy našeho centra Honzy Zajíčka na téma „Na cestě k
sobě“. Téma bylo zaměřeno na vnitřní konflikt v nás a vnější mezi námi. Oba
mohou být zničující, nebo posouvající nevyhovující realitu k osobnímu či
společnému dobru. Přednášející se snažil nabídnout cestu k vyšší kvalitě vztahu.
Souběžně festival probíhal na scéně v Avion Shoping parku. Sobotní večer pak
vrcholil hudebními vystoupeními na pódiu před katedrálou Božského spasitele
na náměstí Msgre. Šrámka (před divadlem Jiřího Myrona) v centru Ostravy.
Program festivalu byl zaměřen na hudbu známých i méně známých českých
a zahraničních skupin a souborů napříč hudebními styly a žánry. Vystoupili
Žamboši, Roman Dostál, Adam Bubík, Makabe , také vlídný písničkář z Jižní
Moravy Pavel Helan, slovenská písničkářka Sima Martausová. Ale také Roman
Dragoun, legendární irská kapela IONA, hrající progresivní Celtic rock, či nejlepší
polský pop-gospelový soubor TGD. Závěr Noci lilie patřil videomappingu na
průčelí katedrály. V neděli 12. června se program již tradičně uskutečnil v areálu
kolem kostela sv. Antonína v Ostravě-Kunčičkách.
Ve festivalových areálech po oba dny vládla přátelská, radostná atmosféra.
Přispívali k ní nejen interpreti, ale věříme, že i aktivity našeho Centra. Naše
každoroční nabídka - manželské rande, hlavolamy, dětský koutek, možnost
projížďky rikší, prodejní stánek, byla rozšířená o prohlídku nové fotografické
výstavy „SVOJI“. Tato výstava velkoformátových černobílých fotografií ukazuje
podoby vztahu mezi mužem a ženou v různých životních etapách a situacích. Je
realizována v rámci projektu „Fandíme rodině“, finančně jej podpořila Americká
biskupská konference. Vernisáž výstavy proběhla v sobotu v podvečer v rámci
festivalu Slezská lilie před ostravskou katedrálou Božského Spasitele a přišli ji
podpořit i tvůrci výstavy fotograf Tomáš Trojan, autorka textů, Petra Michalová
a další zapojení do fotografického projektu.
Marta Porubová, vedoucí fundraisingu a PR

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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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 dětem
a mladým lidem se zdravotním postižením do 35 let, jejich rodinám 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
Bc. Veronika Mikolajková, 774 244 258, 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-Vítkovice
vyzva@prorodiny.cz
Projekt VÝZVA
je středisko spolku
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Děkujeme za pomoc, spolupráci a podporu:
Moravskoslezský kraj • Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice • Městský obvod Hrabová • Městský obvod Martinov
Městský obvod Ostrava-Jih • Městský obvod Poruba • Městský obvod Stará Bělá
Obec Albrechtice • Obec Dobrá Obec • 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
Nadační fond 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
1st International School of Ostrava třída 12B
Bravantické lahůdky • Dům kultury Akord • Factory velkoplošný tisk s.r.o.
Forum Nová Karolina • ha-vel family 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.
METALFLEX CZ s.r.o. • MF DNES • Ostravské komunikace a.s. • Portaflex s.r.o.
Program Ostrava • Radio Čas • Radio Proglas • RAPPA s.r.o. • Screen servis, spol. s r. o.
družstvo SeePOINT • STAPRO s.r.o. • Tiskárna Kleinwächter • Turistický oddíl
Buntaranta • TV Fabex Ostravsko • TV NOE • TV Polar • VELA CZECH, s.r.o.
J+J Žalud s.r.o.
Eva Benová • RNDr. Dominik Dřímal • Irena Foralová • Pavel Hejátko
Kateřina Hurníková • Marek Matula • Drahomíra Rysová • MUDr. Milan Řehořek
Lucie Sabevová • Lumír Swiech • Ing. Jiří Třetina • manželé 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 16. 9. 2016

Kontakty na nás, sídlo organizace
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
www.facebook.com/prorodiny
IČO:
48804517
Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800

Adresa 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
www.vyzva.prorodiny.cz

Naši činnost podpořili

