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Na slovíčko s Milanem a Lenkou (zakladateli Projektu VÝZVA)
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Fandíme rodině!
Je to tak, naše Centrum pro rodinu a sociální
péči fandí rodinám už 20 let! Fandit rodinám dneska
není až tak úplně obvyklé. A fandit rodinám, kde
jsou žena a muž jako manželé, kteří se snaží naplnit
slib věrnosti, lásky a úcty na celý život, už se
pomalu stává podezřelým a tmářským. Přesto
anebo právě proto FANDÍME RODINĚ! FANDĚTE S
NÁMI !
Abychom podpořili tuhle myšlenku, smíchali jsme talent a kreativitu manželů
Barči a Filipa Wormových a vytvořili kolekci FANDÍME RODINĚ pro rok 2013
v podobě úžasných triček a samolepek. Takže, kdo chce fandit s námi, má
možnost se zapojit. Zřízení e-shopu na našem webu naráží na technické
problémy, ale přesto máte možnost osobně či elektronicky nahlédnout do naší
nabídky. Ale pořízením trička a samolepky to zdaleka nekončí, více informací
najdete postupně na našem webu www.prorodiny.cz. Máte například možnost
zapojit se do fotosoutěže nebo shlédnout na TV NOE (či v jeho archívu) díly
cyklu „Na pořadu rodina“, jehož jsme spoluautory.
Všechny čtenáře obzvláště zveme na naši narozeninovou oslavu v sobotu
21. září v Ostravě na Černé louce – pozvánka je na další straně.
Do té doby si vám ještě dovolujeme nabídnout jinou zajímavou akci, kterou
je Den otevřených dveří v Duhovém domě v Ostravě na Hulvákách, kde jsou
čerstvě otevřeny velmi potřebné služby pro naši cílovou skupinu. Pozvánka je
například na stránkách www.kpostrava.cz pod odkazem „Struktura KP
v Ostravě“ a dále „PS občané s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením.“
Takže
s
malým
předstihem Vám všem
přejeme
krásné
léto,
pokojné prázdniny plné
vůní a těšíme se na viděnou
na některé z našich akcí
nebo vlastně kdekoliv.
Milan Svojanovský
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Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

FANDÍME RODINĚ

Vidíte… tahle rodinka už sbalila vše potřebné a jede na naši oslavu! Pojeďte také!

Centrum pro rodinu a sociální péči o. s.
v sobotu 21. září 2013 bude slavit 20 let činnosti
Zveme všechny naše zaměstnance a spolupracovníky, klienty a uživatele,
přátele a příznivce, dárce a modlitebníky, kteří chtějí s námi také tento sváteční
den FANDIT RODINĚ. Chystáme pestrý program pro celou rodinu, pro místní
i přespolní, blízké i vzdálené, tedy pro sebe i pro Vás.
11 – 12 hodin děkovná mše svatá v kostele sv. Václava,
celebruje Mons. Martin David
Další program již probíhá na travnaté ploše před Pavilonem C
na ostravském Výstavišti Černá louka:
12 – 13 hodin oběd – pořádný guláš z kotle pro všechny
13 – 18 hodin program FANDÍME RODINĚ
Hlavní scéna: moderuje Aleš Juchelka – těšit se můžete na několik výborných
kapel a muzikantů např. Credenc, Locomotion, Shiny Happy,
Patrik Kee, zajímavých hostí, vyhlášení výsledků fotosoutěže,
projekce na téma rodina atd.
Dětská scéna: divadélka pro děti, interaktivní výstavy, dětský koutek – herna
pro nejmenší

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
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Aktivity pro děti i celou rodinu: např. ostravská rikša, koníci, hlavolamy,
soutěže, řemesla, malování na obličej, skákací hrad, klauni,
výstava fotografií atd.
A také:

místo pro kojení a přebalení, kavárnička po znavené, prodej
milých drobností a lahodného občerstvení, nabídka přespání pro
přespolní

A to hlavní nakonec: možnost setkání s přáteli a známými, možnost říci
společně a nahlas, že FANDÍME RODINĚ
Všechny další podrobnější informace budeme postupně zveřejňovat na našem
webu www.prorodiny.cz.
Svou
účast
alespoň
předběžně,
prosíme,
hlaste
na
mejlu
lputzlacherova@prorodiny.cz nebo na telefonu 736 185 701, abychom mohli
zajistit vše potřebné podle počtu lidí.
Moc se na Vás všechny těšíme, těšte se s námi,
za všechny z Centra Vás zve Honza a Iva Zajíčkovi

Fanděte s námi
Fanděte s námi, kupte si tričko a podpoříte
naši činnost !
Trička je možné koupit či objednat za 250,Kč u Jany Kotáskové:
e-mail: jkotaskova@ prorodiny.cz,
tel.: v po-čt 9-12 hod 777 202 444, v pánském,
dámském či dětském provedení, v jakékoli
dostupné velikosti ve třech barvách: černé,
tyrkysové, červené.
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Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

„můžu žít podle svého…“ – osobní asistence OASA obrazem
Služba OASA poskytuje osobní asistenci u dětí a mladých lidí do 30 let se
zdravotním postižením, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
V tomto roce pomáhá 55 dětem a mladým lidem s postižením, aby mohli žít
podle svých představ.

Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA
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Napsali o osobní asistenci
Děkuji naší osobní asistentce za
Lucku, že se o ni tak krásně stará a že ji
rozumově a pohybově posunuje
dopředu, a tak se Lucce naskytly větší
možnosti, než měla před tím, než jsme
ji poznali. Osobní asistentka má
obrovskou zásluhu, že je Lucka tak
šikovná a mnohem víc komunikuje,
více dá najevo, když něco chce.
Rozhoduje ráda sama za sebe a má
z toho velkou radost. Naše asistentka je úžasná a dělá kouzla s naší slečnou.
maminka sedmnáctileté Lucie

Dubnové PSA
Posledního
dubna
proběhlo
Pracovní setkání asistentů (PSA), které
bylo
tentokrát
zaměřeno
na
Canisterapii v podání lektorek Bc.
Heleny
Fejkusové
a Moniky
Olbrechtové z Podaných rukou, o.s.
Druhá část setkání se zabývala
tématem Individuálního plánování v
praxi pod vedením koordinátorky
služby Bc. Jolany Goluchové.
Pavla Kadlecová, služba OASA

Děkujeme Nadaci OKD, že podpořila náš projekt
„MŮŽU ŽÍT PODLE SVÉHO – osobní asistence u dětí
a mladých lidí se zdravotním postižením“. Finanční
prostředky nám pomohou poskytovat osobní
asistenci v období červen 2013 až květen 2014.
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Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT

Úvod do Bobath konceptu a Canisterapie ve službě RESPIT
V měsíci květnu se všichni asistenti zúčastnili
školení na téma Úvod do Bobath konceptu pod
vedením certifikované Bobath terapeutky paní
Danušky Červenkové. Bobath koncept je terapie
zaměřená na práci s lidmi s dětskou mozkovou
obrnou. Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá
vše pro to, aby dítě mohlo pohyb samo co
nejsprávněji provést. Snahou terapeuta je
umožnit dítěti získat novou sensomotorickou
zkušenost a tím příznivě posunout jeho vývoj
vpřed.
Druhá a neméně zajímavá část školení se věnovala canisterapii, o které nám
přišla popovídat Bc. Renáta Vantuchová působící pod záštitou výcvikového
canisterapeutického sdružení Hafík o.s. (www.canisterapie.org). Společně se
svým psem Cassay nám předvedli i praktické ukázky využití canisterapie. Více
v článku naší asistentky.
Terezie Nogolová, služba RESPIT

Školení pohledem asistentky
Jeden květnový pátek odpoledne a
v podvečer jsme my – asistenti
odlehčovací služby Respit – strávili v
příjemné společnosti fyzioterapeutky
Danušky Červenkové a rozhodně jsme
neprohloupili. Paní Danuška nás totiž
trpělivě provedla Úvodem do Bobath
konceptu a podělila se s námi o cenné
celoživotní zkušenosti s rehabilitacemi
dětí s DMO.
Praktické ukázky cvičení, masáže bříška, ale i hry na to, abychom pochopili,
jak se cítí naši klienti např. s omezeným zorným polem zraku, nás zase společně
kousek přiblížilo k sobě. Takže moc děkujeme a těšíme se na pokračování.

Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT
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Hodinka Canisterapie na závěr večera
myslím potěšila každou napjatou
a unavenou duši. Přímo mezi námi byl,
žil, chodil, dýchal a hřál jeden nádherně
chlupatý veliký černý pes. A přesně jak
nám sdělila paní lektorka, vyplavily se i v
nás při Canisterapii hormony štěstí,
které ten den, skutečně odplavily
veškeré napětí a únavu.
Díky moc.
asistentka Dagmar, služba RESPIT
Všem uživatelům, rodinám, asistentům a spolupracovníkům služby RESPIT
přejeme příjemné a odpočinkové prázdniny!
Kateřina Makyčová, Terezie Nogolová, služba RESPIT

„cvičím, abych byl…“ – jak vidí rehabilitační asistenci Áďa
„S Ondrou je to dobré. Ty jeho cviky mě baví. Dělám to proto, že je to dobré
pro moje zdraví a já to vím, a tak cvičím. Ondra je ze Zlína a v Ostravě studuje.
Cvičíme jednou týdně. Ondra je dobrý a chce toho co nejvíc pro moje zdraví.
Cvičením jsem posílil svaly. Ondra mě učí dělat věci správně - sedět, vstávat,
posilovat. Jednou chci být jako Ondra.“
Adam, 7 let
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Projekt VÝZVA

Kdo chce získat kvalifikaci pracovníka v sociálních službách, navštěvovat
kurz, který nezasahuje do pracovní doby a získat osvědčení s celostátní
působností, má příležitost se přihlásit do konce září 2013:
- telefonicky na čísle 775 244 023 - koordinátorovi kurzu Heleně Krejčokové
- nebo emailem: hkrejcokova@prorodiny.cz
- kvalifikační kurz se zaměřuje na asistenci u lidí se zdravotním postižením a je
akreditovaný u MPSV v celkovém rozsahu 155 hodin (102 výukové hodiny + 52
hodin praxe)
- je celoroční, probíhá zpravidla dvě soboty v měsíci s výjimkou července a srpna
ve středisku Projektu VÝZVA na Syllabově 19, v areálu Lékařské fakulty
Ostravské univerzity
- cena kurzu pro veřejnost je 6.400,- Kč, pro zaměstnance CPR o.s. je stanovena
sleva
Helena Krejčoková, koordinátor kurzu

Začátkem jara se naší organizaci podařilo získat další akreditaci pro nový
vzdělávací program S vozíkem snadno a bezpečně.
Jedná se o 6 hodinové školení, jehož cílem je naučit účastníky, jak bezpečně
zvládat přesuny (schody, dopravní prostředky, nerovnosti terénu a jiné),
prakticky si vše vyzkoušet a zároveň si tyto situace zažít i z pozice člověka na
vozíku.
Školení je založeno na praktickém nácviku a individuálním přístupu, jeho
kapacita je 2-12 účastníků a je určeno pro sociální pracovníky, pro pracovníky
v sociálních službách a pro fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci
příspěvku na péči.
V případě vašeho zájmu či dotazů se můžete obrátit na Kateřinu Klosovou:
kklosova@prorodiny.cz, 774 244 088.

Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
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LÉTO…
Milí čtenáři zpravodaje,
je před námi období sluníčka,
dovolených a odpočinku, alespoň v to
všichni doufáme. Je tady léto, a to
s sebou přináší větší chuť a možnosti
cestovat a poznávat, odpoutat se na
chvíli od všedních starostí a vychutnat
teplé letní dny v kruhu svých blízkých
a přátel. Možností je mnoho, některé
láká příroda, jiný si potrpí na památky,
někdo relaxuje u vody a často chceme
zakusit od všeho trochu:)
A ne vždy je to úplně samozřejmé a jednoduché. Pokud rodina musí plánovat
s ohledem na hendikep některého z blízkých, může mít pocit, že má menší
výběr, že ji omezují bariéry. A co Vy, myslíte si to také? V krátké anketě jsme se
zeptali několika našich uživatelů na jejich plány na léto...
Magda (26 let)
„Letos jsem už absolvovala poznávací zájezd okruh Řím – Florencie – Vatikán
a bylo to úžasné, jen trochu více bariérové a tím pádem náročné pro vozík:) Ale
stálo to za to. Překvapilo mě, že z tolika cestovních kanceláří na trhu nebyla
jediná schopná nabídnout vozíčkáři poznávací zájezd. Ale nakonec se jedna až
z Plzně přece jen našla:) Čeká mě ještě Rimini Itálie, ale nevidím to jen na ležení
u vody, chci cestovat a poznávat, tak uvidíme…
Gabka (syn 12 let)
Ríša se chystá s taťkou na cestu karavanem po Itálii a Chorvatsku:) Jinak nás
čekají výlety, možná se vypravíme na víkend do Luhačovic. Inspiraci budu teprve
hledat:)
Jarka (syn 20 let)
Vzhledem k postižení syna vyhledáváme spíše klid a samotu. Chystáme se
jako každým rokem na chalupu do lesů. Míšu pak ještě čeká tábor pro děti
s autismem, toho času, kdy bude pryč, určitě využijeme s manželem k naší
dovolené a odpočinku ve dvou:)
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Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
Šárka (22let)

Moc se na prázdniny těším, jedu na tábor a mám také PC kurz. Další plány
zatím nemám, příští týden jdu do ZOO:)Jana (dcera 9 let)
Jana (dcera 9 let)
Adélka miluje koupání, každý rok se s ní snažíme vyjet k moři, má na ni dobrý
vliv. Letos, protože máme malé mimčo, vyráží s tatínkem do Chorvatska autem.
No a o prázdninách budeme společně podnikat výlety, Aďa je i přes svůj
hendikep dobrodružný typ, miluje cestování:)
Martina (dcera 15let)
Plánů na léto by bylo hodně, dovolená, výlety, návštěvy příbuzných.... Jde
o to vše přizpůsobit dceři, je na vozíku. Dovolenou plánujeme v ČR, asi vyrazíme
na hory na Šumavu, najdeme na netu nějaké bezbariérové trasy a ubytování...
doufám:) A výlety jak nás napadne, a budeme hodně lenošit:)
Ať už si někdo pod pojmem dovolená a léto představí lenošení u vody,
cestování po památkách nebo výlet do přírody, shodneme se na jednom, jde
především o to, odpočinou si a odreagovat se.
Podniknout výlet do přírody, užít si ticha a vůní lesů může i ten, kdo se
pohybuje na invalidním vozíku. V našich horách a národních parcích existuje
řada bezbariérových tras a není nic neobvyklého, že potkáte turistu vozíčkáře či
rodinku na výletě v kopcích. Existuje řada projektů, které se snaží o zmapování
a zpřístupnění turistických cílů a tras v horách nejen pro vozíčkáře, ale třeba i pro
nevidomé v rámci cykloturistiky. V Moravskoslezském regionu mají tento cíl
také Beskydy v rámci projektu Beskydy Bez barier. Velmi dobře je dostupná
Šumava, Lipensko, bezbariérové trasy najdete také v Jizerských horách,
Krkonoších, apod. Pro lidi se zdravotním hendikepem není však důležitá jen
přístupnost cesty, ale také dostupnost služeb – ubytování, restaurace, toalety
a bezbariérová doprava.
Mohlo by Vás zajímat:
http://bez-barier.beskydy.cz/Content/handicap_search.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Borte-bariery.aspx
www.jedemetaky.cz
...to jsou některé z odkazů, kde lze najít užitečné informace, trasy, tipy na
výlety, možnosti ubytování.

Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
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Někdo rád navštěvuje památky a kulturní akce a nemusí mu v tom překážet
ani invalidní vozík. Dostupné jsou některé hrady a zámky, a to včetně
bezbariérových prohlídkových tras a sociálního zařízení (např. Hrad Šternberk
u Olomouce, zámek Lednice a Buchlovice na Jižní Moravě, zámek Lednice
v Jižních Čechách.apod.), jiné mají alespoň bezbariérový přístup, u většiny je
samozřejmostí informace o jejich dostupnosti. Zajímavým tipem mohou být pro
osoby se sníženou pohyblivostí i některé jeskyně. Skanzeny, muzea, arboreta
a zoologické zahrady jsou dalšími z oblíbených cílů. Dostupné jsou i letní
hudební festivaly, které nabízí podmínky pro lidi na vozíku jako je např. speciální
místa, dostupnost, zvýhodněné ceny, možnost zajištění dopravy a asistence,
apod. Relax a odpočinek lze najít také v lázních, nebo jen tak při lenošení u vody.
Abychom se někam dostali, musíme cestovat. Pokud nevlastníme auto, jsme
obvykle odkázáni na veřejnou hromadnou dopravu. Ne jinak je tomu i u lidí se
zdravotním postižením. Cestování vlakem je pro vozíčkáře dobré řešení při
nutnosti využít hromadnou dopravu na větší vzdálenost. Poskytovatelé
železniční dopravy (České dráhy a RegioJet) se snaží své služby neustále
vylepšovat. Nabízí bezbariérové spoje, možnost objednat si asistenci na nástup
a výstup a zvýhodněné jízdné.
Co se týče autobusové dopravy, může bohužel každý vozíčkář potvrdit,
cestující na vozíku jsou odkázání na nízkopodlažní spoje. Ve větších městech
situace sice není ideální, ale bezbariérové spoje se zde objevují. Problém nastává
na linkách integrované a celostátní dopravy. Ty jsou obvykle obsluhovány pouze
klasickými autobusy. Z tohoto důvodu většina vozíčkářů volí na delší vzdálenosti
raději cestování vlakem. Ministerstvo dopravy ČR se zasadilo o úpravu
oblíbeného vyhledávače jizdnirady.idnes.cz do podoby přístupné i nevidomým.
Bohužel, jakákoliv funkce „zobrazit pouze nízkopodlažní spoje“ stále chybí.
Více informací na: www.imobilita.cz/dopravabez-barier/
Je mnoho míst, kde můžete potkat člověka
s hendikepem, a nemusí to být nutně jen tam,
kde nejsou architektonické bariéry. Bariéry si
mnohdy nosíme v hlavě, někdy stačí jen chtít
alespoň trochu pomoci, a tím otevíráme prostor
druhým, těm, pro které například pár schodů
znamená přijít o zážitek či poznání.

Hurá na cesty......
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Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

Kvíz pro Vás:
Poznáš známá místa v ČR?
1.
a) zámek Hluboká nad Vltavou
b) zámek Lednice
c) Hradec nad Moravicí

2.
a) Praděd
b) Sněžka
c) Lysá Hora

3.
a) nová příměstská zástavba
v Ostravě
b) skanzen Rožnov pod Radhoštěm
c) Pustevny

4.
a) ZOO Lešná
b) Dinopark Ostrava
c) Národní park Šumava

Správné odpovědi:
1.b
2.a
3.c
4.b

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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„chci něco prožít…“ a „hodně toho dokážu… jak se žije v BRÁNĚ
Integrační klub BRÁNA nabízí sociálně aktivizační
činnosti a volnočasové aktivity dětem a mladým lidem se
zdravotním postižením ve věku od 7 do 35 let.
Ročně uspořádá BRÁNA na 140 akcí pro 34 dětí
a mladých se zdravotním postižením – zájmová setkání skupinek se sportovní,
výtvarnou, rukodělnou a divadelní náplní, individuální setkání pro rozvoj
dovedností a zájmů, klubová setkání s tematikou (velikonoční, grilovací,
mikulášská, karneval), literární, fotografické soutěže, pravidelná setkávání
mladých dospělých nad tématy, která je zajímají, keramický kroužek, sportovní
kroužek boccia, letní tábor s bocciou.
V letošním roce se nám však pro službu doposud nepodařilo zajistit
dostatečné finanční prostředky, proto zatím nebyly realizovány oblíbené
víkendové pobyty. Snažíme se však stále oslovovat nadace i dárce, abychom
mohli tuto aktivitu opět nabídnout. Držte nám palce :o).
BRÁNA

„chci něco prožít…“ a „hodně toho dokážu… z akcí v BRÁNĚ

Konečně se blíží prázdniny a my je
přivítali
takovým
„jarním“
grilováním…

… důkladná příprava je základ
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Čekání na „buřtíky“ jsme si zkrátili
sportem…zamířit… odhodit…
jupííí trefa...

… bubnování pro radost….

Tady jsme si zkoušeli přesazovat
pokojové kytky…

...a nezapomenout pořádně
zalít…

No a tady jsme se nechali unést
sportem…

… a každý trochu jinak...

…a něco na zklidnění…

malování na látku…

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

…a pro radost… rukodělky…
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…a pro zvídavé… individuální práce,
třeba práce na PC…

V září uslyšíme ticho
v Knihovně města Ostravy ve Vítkovicích
V Bráně probíhala v květnu další literární soutěž, tentokrát s názvem „Slyšeti
ticho“. Téma bylo hodně těžké, proto podmínky v dané soutěži byly již
minimální, záleželo na každém zvlášť, jak dané téma „chytí“ a co z něj
„vykouzlí“…
No a výsledek onoho „kouzlení“??? Tak ten budete mít možnost posoudit
sami, a to již během září, kdy proběhne vyhlášení výsledků a autorské čtení, toto
vše tentokrát v Knihovně města Ostravy na ulici Kutuzovova, kde jste
samozřejmě zvaní také, stačí pouze sledovat program Brány na září!
Snad jen ještě jedna malá poznámka: s Knihovnou města Ostravy se nám
podařilo navázat spolupráci, tak nás snad čeká ještě nějaká další příjemná
knihovnická akce.
Ale co je ještě příjemnější??? No přece PRÁZDNINY!!! Tak alou, ať se nám to
do těch prázdnin rychle překulííí!!!!!
PS: O prázdninách nezahálejte, je pro vás připravena nová prázdninová
aktivita pod názvem „Čtvero ročních období v Bráně“ (více již na
www.prorodiny.cz)
BRÁNA VÁM VŠEM PŘEJE KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ODPOČINKU!!!.
Šárka Němejcová, BRÁNA
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O Projektu VÝZVA

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,
Mgr. Pavla Hodinová, 775 244 297, 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 a volnočasové aktivity pro děti a mladé od 7 do 35
let se zdravotním postižením; zájmové aktivity, výlety, víkendové akce,
sportovní kroužek boccia, kroužek keramiky
Šárka Němejcová, 774 244 083, 552 301 408, brana@prorodiny.cz
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
Projekt VÝZVA
Syllabova 19
703 86 Ostrava-Zábřeh
vyzva@prorodiny.cz
Projekt VÝZVA je jedním ze středisek
Centra pro rodinu a sociální péči o.s.

Činnost Projektu VÝZVA v letech 2011 až 2013 podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí • Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava • Městský obvod Hošťálkovice • Městský obvod Hrabová •
Městský obvod Nová Bělá • Městský obvod Ostrava-Jih Městský obvod Poruba •
Městský obvod Stará Bělá
Statutární město Frýdek – Místek • Městský úřad Dolní Benešov • Město Hlučín
Město Kopřivnice • Město Orlová • Město Příbor • Město Studénka
Obec Albrechtice • Obec Bystřice • Obec Dobrá • Obec Hať • Obec Hlubočec • Obec
Horní Suchá • Obec Kobeřice • Obec Markvartovice • Obec Palkovice Obec Sedliště •
Obec Trnávka • Obec Vendryně
Biskupství ostravsko-opavské • Úřady práce
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadační fond Evraz • Nadace OKD • Nadace Naše dítě
Nadace Patrik dětem • Dámský klub Ostrava
Ostravská univerzita – Katedra rehabilitace a ergoterapie
Ostravská univerzita – Katedra psychologie a sociální práce
Univerzita Palackého v Olomouci – Katedra aplikovaných pohybových aktivit
ArcelorMittal Ostrava a.s. • Bravantické lahůdky – Lukáš Močoch
FIM INT spol. s r.o. • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
GMP Mix, a.s. • Hayes Lemmerz Autokola, a.s. • ha-vel family s.r.o.
ha-vel internet s.r.o. • HUDECZEK SERVICE a.s. • Ing. Vladimír Hodina – INTENA •
Knihtisk s.r.o. • Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. • Makyča INTERIÉRY • MTA
Ostrava, s.r.o. • OC GALERIE Ostrava-Třebovice • Ostravské komunikace, a.s. •
Restaurace Eucalyptus • SeePOINT • Svítidla Králův Dvůr a.s. • Thermes s.r.o. •
ZAM-SERVIS s.r.o.
Mecislav Hudeczek • Kateřina Hurníková • Pavel Kuchař
Marek Matula • Roman Němejc • Matěj Ostárek a ministranti z Hlučínska
Drahomíra Rysová • MUDr. Milan Řehořek
manželé Čadanovi • Hodečkovi • Kolouchovi • Kunčarovi • Mikovi

VÝZVA
zpravodaj Projektu VÝZVA,
střediska občanského sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. v Ostravě.
Zapsán do evidence periodického tisku pod ev.č. MK ČR E 15625.
Jazyková úprava MUDr. Jana Zuchnická. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Názor redakce se nemusí
ztotožňovat s obsahem článků.
Kontaktní adresa redakce: Jan Zuchnický, 731 625 620, e-mail: jzuchnicky@prorodiny.cz

uzávěrka příštího čísla 15. 9. 2013

Kontakty na nás
Centrum pro rodinu a sociální péči o.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 o.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

Město Studénka

