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Na slovíčko s Milanem a Lenkou (zakladateli projektu) 1
Milí čtenáři, vítejte konečně
jarně a slunečně naladěni!
Znáte to. Termín hoří. Termíny
hoří. Úvodník již měl být odeslán
a času na přemýšlení a psaní je
nějak zoufale málo. Kde vzít
rychle inspiraci…
Jsme
v sociálních
službách…
a kde se o službě píše nějaké moudro? Nějaké veliké moudro?
Vezmu Bibli (trochu se stydím, že tentokráte elektronickou :o)
a hledám a nacházím.
První citace z Janova evangelia (13, 12-16) je nejen o službě, ale
zároveň také voní Velikonocemi, které jsme nedávno mohli slavit:
„Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim:
„Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem,
a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem
vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám
příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím
vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho
poslal.“
A připojuji ještě malý kousek z Markova evangelia (10, 42-45):
„Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: „Víte, že ti, kdo platí u národů za
první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak
bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším
služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech.
Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“
Tak to je materiál …

Milan Svojanovský
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Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

FOTOSOUTĚŽ
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. letos slaví 20 let.
Při té příležitosti vyhlašuje fotosoutěž na téma:

„MOJE RODINA aneb zachyťte čas se svojí rodinou“
Pravidla fotosoutěže:
1.
Doba trvání soutěže:
Od 5. 3. 2013 do 1. 9. 2013
2.
Podmínky účasti:
Do soutěže budou zařazeny fotografie těchto věkových kategorií:
1.
Kategorie A – do 12 let
2.
Kategorie B – do 18 let
3.
Kategorie C – od 18 let
Každý soutěžící může poslat maximálně 5 fotografií.
Minimální velikost soutěžní fotografie je 2Mpx, 300 DPI.
3.
Způsob přihlášení:
Kontaktní osoba: Lucia Petrůjová, 777 243 494. Fotografie zasílejte:
na e-mail: lpetrujova@prorodiny.cz ve formátu JPG i prostřednictvím
úschovny nebo vypálené na CD na adresu: Centrum pro rodinu a sociální
péči o.s., Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Zábřeh



Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
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Při zasílání fotografií prosím uveďte tyto informace:
název fotografie, jméno a příjmení, telefon, email, adresu a datum
narození.
V průběhu soutěže budou fotky aktualizovány na webových stránkách
www.prorodiny.cz, kde můžete hlasovat o nejzajímavější fotografie,
jejichž autor obdrží cenu veřejnosti.
4. Vyhodnocení:
O vítězných fotografiích rozhodne porota ve složení:
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, MgA. Dita Pepe, Lucia Petrůjová
V každé kategorii vybere porota první až třetí místo a cenu veřejnosti
obdrží soutěžící, který získá hlasováním na webových stránkách
nejvíce hlasů.
Oceněné fotografie budou vytištěny a vystaveny v Ostravě 21. září 2013
v rámci Narozeninové párty „Fandíme rodině“.
5.
O co soutěžíte?
Autoři vítězných fotografií soutěží o
a fotografické potřeby a další zajímavé ceny.

deskové

hry,

výtvarné

Další informace naleznete na www.prorodiny.cz.
Těšíme se na Vaše fotografie :o).

VÝSTAVA

V Galerii Svět Vyšší odborné školy sociální
Zelená 40A, Ostrava
od 23. 4. do 31. 8. 2013
výstava fotografií
Lucie Petrůjové
ze života Centra pro rodinu a sociální péči o.s.
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Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

Alternativní komunikace v březnu na PSA
Poslední březnové úterý se konalo pracovní setkání asistentů
(PSA), které bylo tentokrát zaměřeno na Praktické využití
alternativní a augmentativní komunikace a celé probíhalo pod
vedením lektorek Mgr. Lenky Gwóźdźové, DiS. a Mgr. Bohdany
Herzánové.
Na začátku školící akce proběhlo úvodní kolečko, kde každý
sdělil svá očekávání od školení a také jakou má zkušenost
s alternativní a augmentativní komunikací.
V průběhu dne se osobní asistenti dozvěděli základy
o alternativní a augmentativní komunikaci a vyzkoušeli si několik
praktických cvičení zaměřených na toto téma. Prohlédli
a vyzkoušeli si lektorkami vybrané kompenzační pomůcky. V průběhu
dne také představili ostatním, jaké kompenzační pomůcky používají
při alternativní a augmentativní komunikaci oni, a jak s nimi pracují.

Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA
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Během celé školící akce byly osobním asistentům zodpovězeny
otázky z praxe, které lektorkám předkládali. Celodenní školení bylo
zakončeno videoukázkou a závěrečným kolečkem se zpětnou
vazbou.
V měsíci dubnu bude školení pro osobní asistenty zaměřeno
zejména na Canisterapii.
Pavla Kadlecová, služba OASA

Beru vše jako „Výzvu“
Život přináší různá a nečekaná překvapení. Mně přinesl tento
měsíc, kdy jsem nedošla svého stanoveného cíle s uživatelem pro
další období a po 5 letech, téměř na den (bylo to něco málo navíc),
mi vypršela služba u uživatele a ukončila jsem po zvážení všech
okolností osobní asistenci v OASE.
Chci tímto organizaci poděkovat, že mi umožnila pomáhat těm,
kteří potřebují ruce a nohy jiné osoby, děkuji za investici do mne,
za novou kvalifikaci, za pravidelná školení, setkání asistentů,
supervize, za možnost otevřené komunikace s koordinátory, za
příjemná vánoční setkání.
Uplynulých pět let jsou pro mě vzácnou etapou mého života.
Práce s uživatelem ve škole i rodině mi hodně dala do další
budoucnosti. Jen tu už může každý z nás změnit. Naučila mne více
si uvědomit rozdíl mezi malicherností a podstatným, vážit si toho
nejcennějšího, co máme – zdraví, a nejcennějšího, co můžeme
druhému člověku dát - náš čas.
Děkuji celému pracovnímu týmu spolu s asistentkami, že jste,
vážím si Vaší náročné práce, že pomáháte těm, od kterých se učíme
cenit si života, a že štěstí nezávisí na majetku a moci, ale na
vztazích k lidem, které máme rádi, a kterých si vážíme.
Hodně štěstí a odolnosti a všeho dobrého všem přeje
Iveta Švedová, osobní asistentka
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Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT

Nábor nových rehabilitačních asistentů ve službě
RESPIT
V únoru a březnu proběhl ve spolupráci
s Katedrou rehabilitace Lékařské fakulty
nábor nových rehabilitačních asistentů z řad
studentů fyzioterapie a ergoterapie.
Bylo vybráno 17 studentů, kteří prošli
výběrovým řízením a na začátku dubna
absolvovali úvodní školení ve službě RESPIT
a také odborné zaškolení pod vedením našeho
garanta Bc. Pavla Kani na téma „Míčková
facilitace“, „Mobilizace končetin“ a „Dětská
mozková obrna“.
Teď už se noví asistenti postupně zaučují v rodinách.

Co je rehabilitační asistence
Děti a mladí lidé se zdravotním postižením potřebují pro udržení
a zlepšení svého zdravotního stavu pravidelně cvičit. Aby toto
cvičení zvládli, potřebují k němu fyzickou dopomoc jiné osoby –
rehabilitačního pracovníka, rodiče či jiné pečující osoby.
Rehabilitační asistence služby
RESPIT nabízí pečujícím rodinám
rehabilitační
asistenty,
kteří
docházejí do rodin, kde pravidelně
cvičí s dětmi se zdravotním
postižením potřebná cvičení a
nabízí tak pomoc a odlehčení
jejich rodičům.
Terezie Nogolová, služba RESPIT

Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT
Pilotní
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BONUSY v odlehčovací službě RESPIT

Pro stávající uživatele nabízíme v termínu
od 1. 5. – 31. 7. 2013 tříměsíční bonusovou akci:
•
cena prvních 10 hodin odlehčení v kalendářním měsíci za
75,- Kč/hod (běžná cena daná smlouvou)
•

od 10.hodiny čerpané v daném měsíci cena 40,- Kč/hod

Uživatelům a zájemcům o službu jsme i nadále k dispozici každé
úterý od 13 do 17 hodin v kanceláři RESPIT nebo na těchto
kontaktech:
Kateřina Makyčová – koordinátor: 774 244 259
Terezie Nogolová – zástupce koordinátora: 774 244 258
e-mail: respit@prorodiny.cz

pečujete o dítě či mladého dospělého od 1 do 35 let se zdravotním postižením

a potřebujete: si něco zařídit • jít na nákupy • věnovat čas sobě

překvapit rodinu • posedět s kamarády • odpočinout si

je tu pro Vás 7 dní v týdnu od 7:00 do 23:00

odlehčovací služba RESPIT
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Projekt VÝZVA

Závěrečné zkoušky kvalifikačního kurzu
Další běh Kvalifikačního kurzu pro
pracovníky v sociálních službách,
tentokráte již šestý v pořadí, skončil
a kurzisty čekalo po celoroční námaze
opět poslední setkání, závěrečné
přezkoušení. Závěrečné přezkoušení
se konalo 4. dubna 2013 v odpoledních
hodinách. Po absolvování celoročního
kvalifikačního kurzu pro pracovníky
v sociálních službách se zaměřením na
asistenci pro osoby s těžkým
zdravotním
postižením
v
nově
akreditovaném rozsahu 155 hodin bylo
k závěrečným zkouškám připuštěno na základě splnění požadovaných
podmínek sedm frekventantek z celkového počtu devíti
nastoupivších do kurzu.
Všechny frekventantky, které se zúčastnily závěrečných
zkoušek, zvládlo písemnou i ústní část zkoušek na výtečnou. Čtyři
frekventantky získaly osvědčení pracovníka v sociálních službách
přímo po složení zkoušky. Tři frekventantky ho obdrží až po
stanovené lhůtě pro podání doplňujících podkladů, které jim chyběly
pro splnění podmínek pro jeho získání.
Všem frekventantkám blahopřejeme a přejeme využití všech
nabytých vědomostí a zkušeností, aby zúročily ve své práci
a zůstaly jim jen příjemné vzpomínky na společná setkávání ve
středisku Projektu VÝZVA v Ostravě-Zábřehu na Syllabově 19.
Helena Krejčoková, koordinátor kurzu

RODINNÝ PRŮVODCE – SPECIÁL
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VZDĚLÁVÁNÍ …
V následující příloze nabízíme malý exkurz do systému
vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
v naší republice. Nebudeme se zde zabývat vysvětlováním
jednotlivých pojmů a citováním zákonů. Pokusíme se jen stručně
zpřehlednit cestu žáka se zdravotním postižením českým
vzdělávacím procesem a v průběhu tohoto omezeného výčtu vám
budeme uvádět odkazy, kde lze dohledat více informací či
vysvětlujících slov.

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti ve věku od tří do
šesti (sedmi) let.
•

mateřská škola

•

mateřská škola speciální

•

třída při běžné mateřské školy

O rozhodnutí dítěte se zdravotním postižením do mateřské školy
rozhoduje ředitel. Speciální pedagogické centrum, dále SPC (viz
dále školská poradenská zařízení) dává písemné doporučení
o začlenění dítěte do daného typu předškolního zařízení.
Odklad povinné školní je možný
maximálně o dva roky, tzn. do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý
rok věku.
Přípravný stupeň (přípravná
před nástupem do ZŠ:

třída)

V posledním roce před zahájením
povinné školní docházky Může rozhodnout
ředitel dané školy na žádost zákonného
zástupce dítěte a na základě písemného

RODINNÝ PRŮVODCE – SPECIÁL
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doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP). Přípravný
stupeň není povinný a nezapočítává se do povinné školní docházky.
•

Přípravná třída při ZŠ

•

Přípravná třída při ZŠ praktické

•

Přípravný stupeň při ZŠ speciální

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V České republice platí
povinná
devítiletá
školní
docházka pro všechny žáky bez
rozdílu, tedy i pro žáky se
specifickými
vzdělávacími
potřebami.
Školní
docházku
může žák plnit nejvýše do
dosažení 17 let, přičemž ředitel
může na žádost zákonných
zástupců tuto hranici posunout
na 18 let, ale u žáků se
zdravotním postižením až na 20
let. U žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se
souběžným postižením více vadami a s autismem může být docházka
prodloužena až do 26 let (se souhlasem zřizovatele školy § 36, 55
školského zákona).
•

Základní škola

•

Základní škola praktická (dříve Zvláštní škola).

• Základní škola speciální (dříve Pomocná škola) – pozn.
absolvent získá „Základy vzdělání“ nikoli „Základní vzdělání“;
Jiný způsob plnění školní docházky:
•

Individuální vzdělávání (tzv. „domácí škola“)

Je to možnost, kterou na základě žádosti rodičů může povolit

RODINNÝ PRŮVODCE – SPECIÁL
ředitel školy, avšak pouze na 1. stupni ZŠ. Dítě je vyučováno doma
a do školy dochází každé pololetí na přezkoušení.
•

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením

Tuto možnost může povolit krajský úřad (se souhlasem rodičů a na
základě doporučení odborného lékaře a školského poradenského
zařízení), a to v případě, kdy zdravotní nebo psychický stav dítěte
nedovoluje docházku do školy. Před tímto rozhodnutím je třeba
vyzkoušet veškeré možnosti docházky, jako je změna školy,
zkrácení denní docházky na méně hodin, účast na vybraných
aktivitách ve škole apod. Pokud nic z toho není možné, pak krajský
úřad rozhodne o tomto způsobu vzdělávání a určí speciální školu
nebo speciálně pedagogické centrum, které bude zajišťovat
metodickou a pedagogickou pomoc při vzdělávání. Fakticky je tato
pomoc zajišťována pravidelnými návštěvami pracovníků této
instituce v místě bydliště žáka. Pracovníci speciálně pedagogického
centra navštěvují žáka v místě jeho bydliště.

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
•
Střední odborné školy
•
Střední odborná učiliště a
•
Odborná učiliště dvouleté (ukončeno „vysvědčením“); tříleté
(ukončeno „výučním listem“);
•
Gymnázia
•
Konzervatoře
•

Praktické školy
dvouleté a jednoleté

Délka studia se odlišuje,
nejkratší je po dobu dvou
let, nejdelší po dobu čtyř
let, pokud se jedná o denní
formu studia.
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RODINNÝ PRŮVODCE – SPECIÁL

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami může ředitel školy
délku studia individuálně prodloužit, maximálně však o dva školní
roky.

TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
• Vyšší odborné školy (délka studia tři roky)
• Vysoké školy – univerzity (délka studia dle jednotlivých oborů)
Pro získání bakalářského titulu je doba studia tříletá, následné
magisterské studium trvá další dva roky, závěrečné doktorandské
studium probíhá dva roky. Některé programy jsou zřizovány na pět
let a jsou zakončeny získáním magisterského či inženýrského titulu.
Na vyšší odborné škole může ředitel školy opět rozhodnout
o individuálním prodloužení studia pro studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami, maximálně však o dva školní roky, stejně
jak je tomu při prodlužování délky studia na středních školách.

Jakými formami se mohou žáci se zdravotním postižením
vzdělávat?
Žáci, u nichž byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby, se mohou
podle školského zákona a vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění
vyhlášky č. 147/2011 Sb., § 3 vzdělávat:
• Formou individuální integrace, kterou se zpravidla rozumí
vzdělávání žáka v běžné třídě v běžné škole a které je
upřednostňováno, případně ve speciální škole pro jiné postižení.
• Formou skupinové integrace, kdy je žák vzděláván ve třídě či
oddělení v běžné škole nebo speciální škole. Zpravidla se jedná
o zřízení samostatné třídy pro žáky s jedním druhem postižení.
• Formou vzdělávání v samostatné škole pro žáky se zdravotním
postižením (speciální škola).
• Kombinací všech tří výše popsaných forem.

RODINNÝ PRŮVODCE – SPECIÁL

Nástroje, které mají přispět k úspěšnému začlenění
žáka do běžného typu školy – PODPŮRNÁ OPATŘENÍ:
ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ
Nástup dítěte do školy je v každé rodině velkou událostí.
Zatímco rodiče většiny dětí nemají s výběrem školy zpravidla větší
problém, obejdou školy v místě bydliště a vyberou pro své dítě tu,
která se jim zdá nejlepší, rodiče dětí s postižením se musí často už
od začátku potýkat s řadou problémů. Rozhodnou-li se rodiče
dítěte s postižením zapsat své dítě do běžné školy, může se stát,
že jsou hned u zápisu odmítnuti a dostávají se tak do situace, kdy si
nevědí rady.
V tuto chvíli může účinnou pomoc poskytnout školská poradenská
zařízení – speciálně pedagogické centrum (SPC) nebo pedagogickopsychologická poradna (PPP). Jejich pracovníci mohou a měli by
podpořit rodiče při jednání s vybranou školou, doporučit jim jinou
vhodnou školu běžného typu, navrhnout podpůrná opatření včetně
zajištění asistenta pedagoga, nabídnout metodickou podporu škole,
zapojit se do tvorby individuálního vzdělávacího plánu apod. V SPC
a PPP najdou tedy pomoc nejen rodiče, ale i učitelé, kteří se
připravují na přijetí nebo už ve své třídě mají žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Kontakty na speciálně pedagogická centra v celé České republice
lze najít na www.apspc.cz.
Mimo jiné existují i tzv. školská poradenská pracoviště přímo
na půdě školy – spadají sem výchovní poradci, školní speciální
pedagogové, školní psychologové a školní metodici prevence.
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INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN
Při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami se uplatňuje vzdělávání podle individuálního
vzdělávacího plánu, který je sestaven, jak již název napovídá, pro
každého žáka individuálně se zohledněním jeho specifických
potřeb.
ASISTENT PEDAGOGA
Asistent pedagoga je podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb.
pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě,
v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími
potřebami. Asistent pedagoga není „k ruce“ pouze začleněnému
žákovi, ale je vedle učitele dalším pedagogickým pracovníkem,
který pomáhá zajišťovat plynulý chod výuky, spolupracuje
s učitelem a po domluvě s ním věnuje pozornost podle potřeby
také ostatním žákům ve třídě.
K dalším podpůrným opatřením se řadí využití speciálních metod,
postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních,
rehabilitační a učebních pomůcek, speciálních učebnic
a didaktických
materiálů,
zařazení
předmětů
speciálně
pedagogické péče, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní
skupině či jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální
vzdělávací potřeby žáka se zdravotním postižením.
(zdroj: www.narodniporadenskeforum.cz)
MOŽNÉ PŘÍNOSY INTEGRACE
Co dnes používaný pojem INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ přináší?
Mimo skutečnost, že každý má právo na přístup ke vzdělání bez
jakékoli diskriminace, pak společné vzdělávání všech dětí od
raného věku přináší užitek všem a vytváří jakýsi důležitý základ

RODINNÝ PRŮVODCE – SPECIÁL
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pro budoucí samostatný život, pro celou společnost. Jedná se
o oboustranné obohacení.
Přínos pro žáky bez postižení a v přeneseném významu pak pro
společnost:
Všechny děti se přirozenou formou seznamují s tím, že každý jsme
jiný a máme rozdílné potřeby a že si můžeme vzájemně pomáhat,
učí se spolu komunikovat. Existují výzkumy, které konstatují, že
nepřítomnost znevýhodněných dětí ochuzuje jejich spolužáky
především o zkušenost, že všichni nejsou stejní, a i ti, kteří
potřebují pomoc, mohou něco nabídnout.
Přínos pro žáky se zdravotním postižením:
Je dokázáno, že děti se nejlépe učí od vrstevníků (nápodobou, při
hrách, ve vzájemných interakcích). Děti s postižením mají v běžné
třídě možnost zažívat běžné situace každodenního života a učit se
na ně reagovat.
A v neposlední řadě také přínos pro učitele:
Příležitost hledat nové cesty působení na děti, zamýšlet se nad
vhodností a efektivitou používaných metod, spolupracovat
s odborníky, dále se vzdělávat a nechat se obohacovat jinými
pohledy na svět…

Přehled zákonů a vyhlášek
Seznam zákonů, vyhlášek, mezinárodních úmluv
dokumentů, které souvisejí s výukou a vzděláváním.

a

dalších

Zákon:
Školský zákon – Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb.
Vyhlášky:
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů

16

RODINNÝ PRŮVODCE – SPECIÁL
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních
Mezinárodní úmluvy:
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Další dokumenty: Národní akční plán inkluzívního vzdělávání

A závěrem trochu odlehčení :o)
Jak lze také nahlížet na vzdělávání dětí v českých školách:

A co ještě doporučujeme :o)
Shlédnout video s názvem: „Spolu se učit, spolu žít“
Česká společnost pro inkluzívní vzdělávání (ČOSIV) natočila video
s názvem Houba. Spot vtipně ukazuje spolupráci dětí v inkluzívní třídě
běžné
základní
školy.
Odkaz
na
zmíněné
video:
http://www.inkluze.cz/clanek-521/video-spolu-se-ucit-spolu-zit
Zdroj: www.inkluze.cz

Lenka Gwóźdźová, RODINNÝ PRŮVODCE

Projekt VÝZVA – RODINNÝ PRŮVODCE
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Moje začátky (i další zážitky) s Bránou aneb
nová kapitola života trhlé holky
Když jsem přišla poprvé do Brány, bylo mi 12 let.
Byla zrovna nějaká výtvarná skupina, matně si pamatuju,
co jsme dělali, byl to nějaký obrázek dělaný ubrouskovou technikou.
První setkání bylo úspěšně za mnou, já byla nadšená! :o)
(mamka taky :o).
A tak jsem začla chodit do Brány a jsem ráda za to, že jsem
potkala v Bráně úžasné lidi (jak uživatele Brány tak dobrovolníky).
Časem mě holky, vlastně i pár kluků, co se řadí mezi dobrovolníky,
poznaly :o)
Přestali se ptát na otázky (i když občas se ještě někdo zeptá) typu:
Nechceš na WC?, ne-chceš pití?…
No asi po 1,5 roku, co chodím cca do Brány, přišla nabídka
v listopadu na víkendovku, moji první, na kterou jsem se strašně
těšila :o).

Moje první víkendovka s Bránou
Konečně den, kdy se odjíždí na víkendovku  
Je asi půl 6 večer a naši mě vezou po dohodě
na víkendovku.
Tam už čekají děcka z Brány:D:D (teda ty,
co přijely autem)
Mamka s taťkou si ještě pokecají, v kolik mají
v neděli pro mě přijet atd. 
Pak ale už přijde zbytek dobrovolníku a děcek:D, a já neměla čas
říct ani AHOJ! :D
Dostala jsem jako dobrovolnice Barču a Verču, obě jsem dobře
znala, i když Verču moc ne, byla v Bráně nová dobrovolnice.
Když jsme si vybalili věci, dělali jsme vlastnoručně malovanou tašku.
Taky jsem dělala svícen a sněhuláka a andělíčka a spoustu dalších
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věcí. Ale nejvíc se mi líbila výstava obrazů... na které jsme se byli
podívat...
Ale tu cestu radši nekomentuju. ..:D Ted už se tomu směju :D (Ale
předtím mi do smíchu nebylo) Aneb takový “HOROR JAK
ZDEŇKU USADIT DO VOZÍKU“ :D - nějak klouzal podsedák :D
Všechno se ale zvládlo na jedničku s hvězdičkou!!
Jo a taky jsme se dívali na Marmaduke . 
Ale nejlepší byly večery povídání s holkama :-* Ten poslední večer
neměl chybu ..Ten PŘÍBĚH!! ... Kdo ví, ten ví, kdo ne, má…SMŮLU!!:)

Malá ukázka mých výrobků..
A vůbec !! Celá víkendovka byla BOMBOVNÍ  …
A já čím dál tím víc chodím do Brány !!:)
Velké díky Bráně!!:)
Velké díky Bráňákům dobrovolníkům, co tam s náma
tráví svoje volné odpoledne ..
Za to, že nejsou už jenom „dobrovolníci“, ale stali se
spíš našimi kamarády!:)
Zdeňka Kusalová
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Výtvarná soutěž „Pomáháme se vztahy…“
V únoru vedoucí Projektu Výzva Rostislav Macošek vypsal velkou
soutěž o nejkrásnější fotografii na téma „Pomáháme se vztahy…“.
Cílem bylo vítěznou fotografii použít jako obrázek na záložku do
knížky, jakožto propagační materiál CPR pro Středisko RODINA.
Na záložce by mělo být motto Střediska RODINA „Pomáháme se
vztahy…“, proto ono dané téma.
Termín pro uzavření soutěže byl dán na 15. 3. 2013 a rovněž byly
vypsány i tyto krásné ceny:
1. místo velká sladká čokoláda a obdivný pohled předsedy CPR
2. místo sladká čokoláda a obdivný pohled vedoucího středisek
3. místo hořká čokoláda a obdivný pohled příslušného vedoucího
střediska :o)
Sami uznáte, že ceny jsou víc, než lákavé :o), a proto jsme
nemeškali a do dané soutěže zapojili i uživatele Brány. Jejich
úkolem sice nebylo zaslat nám fotografii na dané téma, ale se
svolením samotného organizátora soutěže jsme to trošku pozměnili
a místo fotografické soutěže vyhlásili soutěž výtvarnou. Technika
pro zhotovení obrázku byla libovolná.
No, a zda se dílo zdařilo, už
posuďte sami.
Po vyhodnocení těchto zatím pouze
bráňáckých obrázků otiskujeme za
Bránu první tři místa.
Vítězové obdrželi za tyto krásné
obrázky od Brány pěkné ceny.
Všem zúčastněným jménem Brány moc a moc děkujeme.
Šárka Němejcová, BRÁNA

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
1. místo
Zdeňka Kusalová
„Máš volný čas? POMÁHEJ!

2. místo
Anička Bayerová
„Mějme v srdci místo
pro ty druhé“

3. místo
Jakub Kremer
koláž s názvem
„Beseda na téma ‚Mezilidské vztahy‘
“
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Jak BRÁNA k novému vybavení přišla
„Žili, byli…“ a do Brány chodili strašně šikovní, zvídaví a nápadití
„kámoši“
Jejich šikovnost byla poznat v tom, jak s velkou chutí vyráběli,
glazovali, přišívali, šili, malovali na textil, na sklo, na dřevo i na papír,
psali povídky i básničky, stříhali, balili, lepili…
Zvídavost byla patrná z jejich velkého zájmu o poznávání nových
možností vyrábění, z jejich snahy pomoci Bráně se získáváním
finančních prostředků, ze zvědavosti, jak se budou jejich výrobky
prodávat na vánočních trzích…
A jejich nápaditost pak zaplnila celý obrovský flipový papír, když
mohli vymýšlet a navrhovat, co by se dalo za získané peníze z prodeje
jejich výrobků do Brány pořídit.
A tak díky těm, kteří v tom všem jakkoli pomohli, má Brána nově
k dispozici 4 florbalové hole s míčky, pěnové tyče, novou deskovou hru
ve velkém provedení, dřevěný minigolf, házecí kroužky, molitanové
míčky a nové sady šipek k elektronickému terči.
Zní to jako pohádka, ale není. To všechno jsme zažili a snad i udělali
radost těm, kterým naše výrobky tehdy v prosinci stály za zakoupení.
Iveta Prokopová, BRÁNA

I když už je trochu jaro, děkujeme Komunitnímu plánu sociálních služeb Ostrava
za zprostředkování stánku na vánočních trzích pro nás neziskové organizace
a možnost si prodejem našich výrobků na nové vybavení vydělat.
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Textilní dílnička aneb co jsem si v Bráně mohla
vyzkoušet
Již několik měsíců je v Bráně
aktivita pod názvem Textilní
dílnička. Dříve to byla individuální
práce s konkrétní uživatelkou na
téma šití, nyní nám organizační
změny umožnily pojmout do této
aktivity již dvě dívky, které mají
zájem v tomto oboru získávat nové
dovednosti, povědomí o různých
technikách, vyzkoušet si šití apod.
Při posledním setkání jsme si
vyzkoušely pro děvčata zcela
novou techniku, a sice tkaní
koberečků na kolíkovém tkacím
stavu. A že nevíte, jak takovýto
stav vypadá, či dokonce ani vy jste
se s touto technikou dosud ještě
nesetkali? Tak to čtěte dál, trošku vám to přiblížím…
Občas se koukám na různé náměty a nápady na ruční práce.
Nedávno jsem zcela náhodou narazila zrovna na tento již výše
zmíněný kolíkový tkací stávek. Tak mě to zaujalo, že jsem
nemeškala a ihned „pověřila“ svého muže výrobou takového stávku…
no a pak už to šlo samo… V Bráně jsme „objevili“ staré látky, které
již roky ležely ladem, tak jsme je jednoho pátečního odpoledne
natrhali na tenké proužky a namotali na klubíčka. Vzala jsem část
domů a o víkendu zkoušela tkát a ejhle… ono to fungovalo… takže
hned v pondělí jsem stávek vezla do práce a výsledkem byly dvě
naprosto nadšené dívky, které hodinu a půl tkaly a tkaly a tkaly,
a tak je to zaujalo, že kdybych je nepřerušila, tak by tady v Bráně
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snad tkaly doteď. Ale já je přerušila, a tak jsme se tedy
domluvily, že v tomto tkaní budeme pokračovat ještě i příště, a aby
toho nebylo málo, projevili zájem o tkaní i ostatní členové našich
skupinek, tak jak se zdá, tkalcovský stávek moc zahálet nebude.

Šárka Němejcová, BRÁNA

Rukodělky v akci
V březnu jsme v Bráně rozjeli novou skupinku, která si říká
Rukodělky, a vzhledem k velkému zájmu o tuto skupinku dochází
opravdu k pravidelnému a častému setkávání a díky tomu jsme
v Rukodělkách již měli možnost vyzkoušet si spoustu činností…
a co již tedy máme za sebou?:
- seznámení se s technikou „háčkování“, kdy jsme si např. na
háčkovaném pouzdru na mobil ukázali, kolik práce je za tímto
schováno, povídali jsme si o „kouzlu“ ručních prací, o tom, proč jsou
takovéto výrobky mnohdy i dosti drahé a to právě pro náročnost
jejich zhotovení, pro jejich originalitu, děvčata si měla možnost
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vyzkoušet techniku háčkování na
„zvětšenině“ pouzdra na mobil
a ke konci akce opravdu dala za
pravdu, že to není nic lehkého,
že již chápou mnohdy i vyšší
cenu u takovýchto výrobků
a oceňují jejich originalitu, moc
se jim to líbilo a na jejich přání
jsme tomuto tématu věnovali i
další setkání.
- šití – přišívání knoflíků,
přišívání
ozdobných
stužek,
ozdob z filců, sešívání dílů apod.
- povídání si o dekorování, např. svého pokojíčku, o ladění barev,
motivů, následně dekorace polštářků pro svůj pokojíček, což se
ukázalo pro děvčata jako velmi motivující činnost, kdy byly osobně
vtaženy do procesu zařizování si
pokojíčku či svého koutku svými
vlastními silami…
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Co říci závěrem? Snad tolik,
že skupinka Rukodělky je
opravdu zaměřená pro dospělé
či dospívající dívky, a to
vzhledem k jejich potřebám
a zájmům. Tempo v této
skupince je velmi lehké,
individuální, je zde čas na
diskusi v daném tématu,
prostor pro emoce, sdílení se a nenásilnou formou učení, což
děvčata velmi vítají, a je cítit, že se zde cítí opravdu dobře.
Touto formou chci rovněž poděkovat všem, kteří nám umožnili
díky darům ve formě nejrůznějšího materiálu tuto skupinku
realizovat!! DÍKY i jménem děvčat, která do skupinky docházejí či
docházet teprve začnou!
Šárka Němejcová, BRÁNA

Děkujeme Romanu Němejcovi za výrobu sportovního vybavení –
rampičku na bocciu, házecí kroužky, minigolf, deskovou hru a za výrobu
tkacího kolíkového stávku.
Srdečně BRÁNA
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Bezradný rodič? Bezradný zaměstnavatel?
Hledejme společnou řeč…

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Dne 29. 5. 2013 od 10 hodin se uskuteční v Clarion Congress
Hotel v Ostravě mezinárodní seminář pod názvem: Bezradný rodič?
Bezradný zaměstnavatel? Hledejme společnou řeč…
Cílem semináře je seznámit veřejnost s možnostmi vzdělávání
žen na rodičovské dovolené a jejich další uplatnitelnosti
v zaměstnání. Pořadatelé vycházejí ze současné situace na trhu
práce, kdy se může zdát, že rodičovství je překážkou kariérního
úspěchu a příčinou bezradnosti zaměstnavatelů.
Program semináře bude hledat odpovědi na řešení tohoto
problému ve vystoupeních našich i zahraničních odborníků na
vzdělávání a personalistiku.
Zaměření semináře vychází z probíhajícího projektu ESF
M_ANIMA – flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi
rodičovství podle zahraničních zkušeností.
Pořádá:
Národní centrum pro rodinu Brno
ve spolupráci s Frau und Beruf GmbH München a
Centrem pro rodinu a sociální péči o.s. Ostrava.
Na seminář se můžete přihlásit:
u Lucie Petrůjové, lpetrujova@prorodiny.cz, 777 243 494
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
Středisko RODINA, Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Zábřeh
Lucia Petrůjová
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Co nového v Klubu ÁMOS
V klubu Ámos máme pro vás v květnu připraveny dvě zajímavé
výstavy – Poznej se a Po stopách Cyrila a Metoděje. První
ze jmenovaných výstav jste měli možnost navštívit už loni, ale ti, kteří
to nestihli, mají příležitost i letos. Na výstavě, kterou jsme vám
přivezli až z Libereckého IQ parku se určitě nudit nebudete. Heslem
výstavy je „Dotýkat se exponátů přikázáno“, proto neváhejte,
a přijďte si vyzkoušet různé hlavolamy a rébusy, prověřit své smysly,
vyzkoušet postřeh a rychlost svých reakcí na exponátech, které jsou
pro vás připraveny.
Zábavný dějepis můžete zažít na další výstavě, která nese název Po
stopách Cyrila a Metoděje. Čeká na vás zajímavý životní příběh
soluňských bratří, dozvíte se zajímavosti z jejich života a mnoho
dalšího. Seznámíte se s hlaholicí – tou si také vyzkoušíte napsat své
jméno, nebo se třeba dozvíte, které zvíře ovlivnilo život a konání
Cyrila.
Po stopách Cyrila a Metoděje 11. 4. - 19. 5. 2013, po – zavřeno, út –
pá 14:00 – 18:00, so + ne 10:00 – 18:00
Poznej se 4.4. - 2. 6. 2013, po – zavřeno, út – pá 14:00 – 18:00,
so + ne 10:00 – 18:00

Katka Hánová

Činnost Projektu VÝZVA v letech 2010 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. 6. 2013

Kontakty na nás
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1
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

