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Na slovíčko s Milanem a Lenkou (zakladateli projektu) 1
Milí čtenáři, možná nevěřícně hledící,
jestli nevěřícně kroutíte či
snad raději vrtíte hlavou nad
logem s dvaceti lety, když jsme
teprve vloni slavili 10 let,
nebojte se, nejde o projev
relativity času, ani o projev našeho zrychleného chřadnutí mysli.
Zatímco vloni jsme totiž slavili 10 let činnosti Projektu VÝZVA,
pak letos slavíme 20 let činnosti celého našeho rodného
a mateřského občanského sdružení CENTRA PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI. Čest a sláva jeho zakladatelům, celé generaci
pracovníků,
jeho
mnohým
příznivcům,
podporovatelům
amodlitebníkům. Za námi všemi stojí obrovský kus práce, stačí
projít si výroční zprávy, webové stránky nebo naše prostory na
Syllabově ulici či na Černé louce, aby člověk spatřil jen zlomek toho
všeho. Místo dalšího dlouhého povídání zmíním naše poslání:
„Posláním Centra pro rodinu a sociální péči o.s. je podporovat
manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských
hodnot.“
K letošnímu výročí si hodláme nadělit hned sadu dárků narozeninových akcí – jako například již velmi zdařile proběhnuvší
(nebo
snad
proběhnutý)
Narozeninový ples (8. 2.) nebo
Manželský večer s večeří při
svíčkách (14. 2.). Podrobný
přehled těchto akcí najdete
dále
v tomto
zpravodaji
a posléze také průběžně na
našich
webových
stránkách
www.prorodiny.cz. Nuže, slavme
a děkujme! Máme co a za co.

2 Na slovíčko s Milanem a Lenkou (zakladateli projektu)
Naši prorodinnost vůči světu deklarujeme, co nám síly stačí, ale
uvědomili jsme si, že chceme deklarovat svou prorodinnost také
vůči našim zaměstancům. Proto jsme se zapojili do auditu, který
organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jelikož jsme
úspěšně absolvovali onen audit, jehož výsledkem je v tuto chvíli
realizační plán opatření, obdrželi jsme 28. ledna osobně z rukou
paní ministryně tento krásný a barevný certifikát. Ještě krásnější
certifikát prý dostaneme, když se nám podaří naplánovaná opatření
realizovat. O jejich realizaci vás jistě budeme průběžně
informovat.
Milan Svojanovský

Na slovíčko s Milanem a Lenkou (zakladateli projektu) 3
Program oslav 20 let CPR
ÚNOR
Výstava fotografií z činnosti Projektu VÝZVA, Ostrava VOŠS
8. února – Narozeninový ples, Stará Bělá, Katolický dům
14. února – Manželský večer s večeří při svíčkách, Ostrava, kostel
Sv. Ducha
BŘEZEN
Výstava fotografií z činnosti Projektu VÝZVA, Ostrava VOŠS
5. březen – Katolický týdeník, speciál příloha
20 Kč pro rodinu – akce vyhlášena v KT
Zahájení fotosoutěže „Moje rodina“ – ukončení říjen 2013
Výstava fotografií z činnosti CPR, Ostrava-Dubina, Mediland
KVĚTEN
12. května – Diecézní pouť rodin, Zlaté Hory Mariahilf
15. května – Den rodin (OSN)
25. května–„Zahoďte klíč“ Ostrava, některý z mostů přes Ostravici
ČERVEN
8. června – Country bál s programem pro děti, pavilon C, výstaviště
Černá louka, Ostrava
ČERVENEC
13. – 20. července – Manželská setkání, Velké Karlovice
ZÁŘÍ
13. září – Pouť pro zaměstnance CPR
21. září – Narozeninová párty „Fandíme rodině“, výstaviště Černá
louka, Ostrava – celodenní oslava – mše svatá, jarmark, interaktivní
výstava, koncerty, divadlo, hry, soutěže, svědectví
LISTOPAD
Světlo dětem s handicapem, Ostrava-Třebovice, Galerie Tesco –
tradiční benefiční akce spojená s prodejem úsporných žárovek.
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Projekt VÝZVA – OASA

Prožitkové PSA v lednu
První letošní pracovní setkání
asistentů (PSA) proběhlo 29. ledna,
bylo zaměřeno především prakticky
a jeho cílem bylo, aby se osobní
asistenti pokusili zažít si na vlastní
kůži, jak se mohou cítit uživatelé
služby OASA v určitých denních
situacích.
Na začátku prožitkového PSA byli asistenti rozděleni do dvojic.
V těchto dvojicích si vyzkoušeli, jakou vzdálenost považují za
přijatelnou při komunikaci i své pocity při komunikaci, když by byli
upoutáni na vozík a jaký postoj je jim pro komunikaci se sedícím
člověkem příjemný. Při dalším cvičení se asistenti položili na zem,
tak aby se jim dobře leželo, byly jim zavázány oči a do úst si vložili
pingpongový míček, čtyři lidé si dobrovolně vzali také špunty do uší.
Jakmile si asistenti lehli, nesměli se pohnout. Po nějaké chvíli kdy
leželi účastníci bez hnutí a v tichu, kolem nich začal procházet
„personál“, bavil se o nich, jako by tam vůbec nebyli, polohoval je,
aniž by jim předem něco řekl a pokládal jejich ruce na člověka,
který ležel vedle, jako že to jsou kamarádi, střídavě byly otvírány
a zavírány okna. Po tom co byly účastníkům sundány šátky a byli
otočeni na záda, museli tak ještě nějakou chvíli ležet a dívat se
přímo do zářivek. Toto cvičení trvalo 45 minut.
Po
ranní
„relaxaci“
následovala svačina. Asistenti
se opět rozdělili do stejných
dvojic a měli za úkol dát najíst
jeden druhému. Na svačinu byl
rohlík s paštikou a čaj.

Projekt VÝZVA – OASA
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Každý musel sníst alespoň pár lžiček
rohlíku s paštikou namočený v čaji a po
jídle zbytek čaje v hrníčku dopít. Když
první z dvojice dojedl, vzájemně si role
vyměnili. Po jídle se asistenti posadili na
židle a přisedli si své ruce, úkolem bylo
vydržet co nejdéle, během tohoto
cvičení
probíhala
také
teorie
a organizační záležitosti. Při obědě byli asistenti opět ve dvojicích
a vzájemně si podávali polévku, nebo vlastní oběd. Ten z účastníků,
který zrovna dostával najíst, si sedl tak, aby měl hlavu v záklonu,
svaly na rukou co nejvíce zatnuté, ruce v pěst a nohy zvednuté
nahoru. Když první z dvojice dojedl, vzájemně si role vyměnili.
Po obědě se asistenti rozdělili na tři skupiny, z každé skupiny byl
vybrán jeden, který musel za dveře. Skupiny se rozmístili po
místnosti, každá dostala jeden flip, čtyři fixy a obrázek. Na
obrázek se museli 3 minuty dívat, co nejvíce si zapamatovat.
Skupina od začátku zadání nesměla mluvit a chodit, mohli pouze
ukazovat a používat gesta. Po třech minutách byl skupině papír
odebrán, ten který byl za dveřmi, se vrátil a musel nakreslit to, co
mu ostatní popisovali. Po tomto cvičení se asistenti opět rozdělili do
dvojic, jeden měl míček v puse a povídal druhému, co dělal o víkendu
a tak podobně. Po předání informací si ve dvojici role vyměnili. Když
oba z dvojice řekli vše, co chtěli, následovalo kolečko. Během
kolečka jeden z dvojice řekl, co rozuměl druhému, druhý to potom
okomentoval a mohl ještě přidat připomínky, potom pokračoval
druhý stejným způsobem.
Na závěr PSA proběhlo kolečko se zpětnou vazbou, kde každý
zhodnotil průběh PSA, co mu to dalo, co mu chybělo a tak podobně.
Ve dnech 27. a 28. února budou probíhat osobní pohovory.
Pavla Kadlecová, OASA
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Projekt VÝZVA – RESPIT

Změny ve službě RESPIT v roce 2013
Přelom roku se v odlehčovací službě RESPIT
nesl ve znamení uzavírání smluv s uživateli na
další rok a také konzultacemi se všemi asistenty,
které mají sloužit především k jejich podpoře
a profesnímu rozvoji. Asistenti si stanovili
odlehčovací služba
RESPIT

pracovní cíl na rok 2013, který obsahuje mimo
jiné i náměty témat pro školení, která by

aktuálně využili při asistenci u svého uživatele.
Ke změně došlo v poskytování fakultativní činnosti-rehabilitační
asistenci. Od 1. 1. 2013 rehabilitační asistenci mohou využívat děti
a mladí lidé s tělesným a kombinovaným postižením od 7 do 30 let,
se stupněm závislosti III. a IV.
Došlo také ke změnám v platbách za poskytování služby. Cena za
hodinu odlehčovací služby je nyní 75,- Kč a cena za úkon
rehabilitační asistence 85,- Kč. Těšíme se na další spolupráci
s uživateli naší služby a asistenty
Terezie Nogolová, RESPIT

Vede Mojžíš svůj vyvolený národ z Egypta a na novém
místě se jich ptá: „Tak co, zůstaneme? Líbí se vám tady?“
„Ne, nelíbí, nějak divně to tady smrdí.“
Jdou dál, po dalších dvou dnech: „A co tady, zůstaneme?“ „Ne,
tady to taky nějak smrdí.“
Jdou tedy dále, a Mojžíš zase: „Tak tady, ano?“
„Ano, zůstaneme - tady nic nesmrdí.“
...a tak mají Židé čistý vzduch - a Arabové ropu.

Projekt VÝZVA - RODINNÝ PRŮVODCE
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Pro usnadnění pohybu na sněhu a v terénu
Přinášíme vám pár nápadů, jak si
ulehčit pohyb v přírodě v případě, že
používáte mechanický vozík nebo
máte problém s mobilitou.
Sáně Snow Comfort pro méně
pohyblivé
osoby
–
zdravotně
postižené a seniory.
Pro všechny, kteří potřebují
pohodlné a bezpečné posazení na
sáňky a případně i pomoc blízké
osoby. Snow Comfort jsou odpružené
víceúčelové sáně s podvozkem z dvoustěnného plastu s ocelovými
kluznými pásy na ližinách. Mají zvýšenou opěrnou část vzadu,
stavitelnou opěrku pro hlavu a dvě na sobě nezávislé kovové brzdy
po obou stranách. Vzadu je připojeno pojízdné stupátko na lyžích,
které je pohyblivě zavěšeno na saních a je samostatně brzděno
vlastní nášlapnou brzdou. Stupátko se dá zavěsit na rám tak, aby
nepřekáželo při samostatné jízdě na saních. Rám zajišťuje
postranní ochranu sedícímu, který může být připevněn k sedací
ploše dodávaným systémem
bezpečnostních pásků ve
třech pozicích - holení,
stehen a pánve.
V půjčovně
služby
Rodinný průvodce můžete
tyto saně vyzkoušet. Zatím
máme pouze pozitivní ohlasy
uživatelů, kteří si od nás
saně vypůjčili.
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Projekt VÝZVA - RODINNÝ PRŮVODCE

Minilyže Wheelblades - nástavce pro jízdu vozíku na sněhu
Wheelblades jsou minilyže na mechanické invalidní vozíky,
kočárky a zdravotní kočárky (se šířkou kolečka od 1,8 do 6 cm). Na
přední kolečka vozíku nebo kočárku se jednoduše zacvaknou. Díky
optimálnímu rozložení tlaku na sníh se kolečka s minilyžemi neboří.
Tření je velmi malé, takže minilyže zvládají i větší nerovnosti
povrchu. Distributorem je firma Otto Bock:
http://mujvozik.cz/voziky/prislusenstvi/minilyze-wheelblades/

Freewheel – Přídavné kolečko k vozíku s pevným rámem
Přídavné kolečko, které se jednoduše připně ke stupátku
mechanického vozíku s pevným rámem velmi usnadní pohyb v terénu.
Osobně jsme měli možnost vidět na festivalu Colours of Ostrava,
kde ulehčil vozíčkářům pohyb na hrubé strusce. Bližší informace
a videa: http://www.gofreewheel.com/
Odkaz na distributora v ČR: http://www.bbbus.cz/freewheel

Monika Olšaníková, RODINNÝ PRŮVODCE

Projekt VÝZVA - BRÁNA
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Školení dobrovolníků v Bráně
V lednu proběhlo školící odpoledne pro dobrovolníky, kteří se
nemohli zúčastnit školícího víkendu v říjnu ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Věnovali jsme se oblastem, které jsou pro výkon
dobrovolnické činnosti důležité, jako je etika pracovníka
v sociálních službách, pravidla fungování služby BRÁNA, náplň práce
dobrovolníka, přesuny osoby s tělesným postižením, manipulace
s mechanickým vozíkem a základy první pomoci. Dobrovolníci měli
prostor pro dotazy, náměty a pro předávání zkušeností mezi sebou
navzájem.
Brána půjde v tomto roce pravděpodobně cestou školících
odpolední pro dobrovolníky ve VÝZVĚ, které může uskutečnit podle
potřeby častěji a s menšími finančními náklady než při školícím
víkendu.
Iveta Prokopová, BRÁNA

Výsledky fotografické soutěže „Život kolem nás“
Michal Kvača se v říjnu roku 2012
prostřednictvím Brány zúčastnil fotosoutěže
„Život kolem nás“, kterou vyhlásil Národní
institut dětí a mládeže Praha. Se svým
příspěvkem na téma „Neubližujeme, ale
pomáháme“ se Michal dostal mezi 22 oceněných
z celkového počtu 262 přihlášených, a to na
3. místo v kategorii neziskových organizací.
V této kategorii a na toto téma bylo oceněno 12
zúčastněných. K vyhlášení výsledků soutěže došlo v prosinci roku
2012.
Jménem Brány Michalovi moc a moc gratulujeme a přejeme
spoustu dalších nejen „fotografických“ úspěchů!!!
BRÁNA

Projekt VÝZVA - BRÁNA
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Rukodělky
V Bráně
vznikla
nová
skupinka uživatelů, která si
již teď říká Rukodělky.
Tato skupinka vznikla na
základě potřeb uživatelů,
a to
vzhledem
k
stále
aktuálnější potřebě připravit
se na tzv. „dospělý“ život,
tzn. osamostatnit se, získat
motivaci, jak smysluplně zaplnit volný čas - naučit se různé ruční
práce, např. šití, vyšívání, pletení košíků z pedigu, tkaní na
tkalcovském stavu, drátkování apod. Velkým přínosem pro uživatele
bude i skutečnost, že udělají tzv. krok kupředu, a to v tom smyslu,
že případné vzniklé výrobky si již nebudou odnášet domů, jak tomu
je zvykem při jiných akcích, ale výrobky budou použity Bránou na
prezentaci služby. Tím se uživatelé přímo zapojí do procesu pro
dobrou věc, jejich práce získá na důležitosti, jejich sebevědomí tak
bude posíleno a rovněž si takto „sáhnou“ na něco „velkého“
a smysluplného. Naučí se správným pracovním návykům, které jsou
důležité pro přípravu na povolání, mohou zde i získat spoustu
námětů pro budoucí povolání.
Tak Bráně držte pěsti, ať se plánované dílo daří.
Šárka Němejcová
P.S.: Pokud někomu doma leží
nevyužité knoflíky, látky, vlny,
příze, příp. nitě budeme moc rádi
za darování pro nově vznikající
skupinku. Děkujeme.

Projekt VÝZVA - BRÁNA
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Karneval v Bráně
Koncem ledna se v Bráně sešli
dva vodníci, klaun, benátská
princezna, metalista a několik
jednorožců, aby si společně
zatančili, zazpívali, zasoutěžili
a pobavili se. Všeho bylo
dostatek - tančení, zpěvu,
soutěží, občerstvení a bohužel
i větru. Ten jediný bychom rádi
oželeli, ale nedalo se nic dělat. Lampion štěstí tedy neodletěl, ale
přání na něm napsaná budou snad vyslyšena i na zemi.
I přesto si „kámoši“ a „dobroši“ odnesli domů bohatou tombolu,
radost a spokojenost z příjemného odpoledne 
Iveta Prokopová

12

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

První benefiční den projektu Tyrkys dětem
Koncem minulého roku se na Centrum
pro rodinu a sociální péči o. s. obrátila
organizace
Tyrkys
dětem,
která
plánovala uspořádání benefiční akce
a chtěla na ni pozvat děti a mladé lidi se
zdravotním postižením, které využívají
služeb
Projektu
VÝZVA.
Pozvání
s nadšením přijalo 16 dětí a mladých lidí
a k nim se připojilo 12 asistentů z řad dobrovolníků integračního
klubu BRÁNA a osobních asistentů služby OASA.
V sobotu 8. prosince jsme všichni společně nasedli do autobusu
a vyrazili směr Spálov. V autobuse panovala dobrá nálada a celá
posádka se moc těšila na program a mikulášskou nadílku. Po výstupu
z autobusu nás velmi srdečně přivítal organizační tým a zavedli nás
do sokolovny, kde celá akce probíhala. Během dopoledního programu
jsme společně zdobili perníčky, vyráběli vánoční přáníčka a dobře
se bavili. Pro ty odvážnější byla připravena vyjížďka na povoze
taženém koňmi. Odvážní jsme byli všichni, nikdo z nás si tuto
událost nenechal ujít, někteří jeli i dvakrát. Po výtečném obědě,
jsme se mohli podívat na ukázku práce uměleckého kováře,
prohlédnout si okolí, odpočinout si
v relaxační místnosti, nebo si
zajezdit
na
koni
v doprovodu
zkušeného koňáka.
Během
několik
a dražba
účastníci
vyrobili.

odpoledne proběhlo také
hudebních
vystoupení
výrobků, které všichni
včetně dětí ze ZŠ Spálov

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
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Vrcholem večera byla mikulášská nadílka
v podání
improvizovaného
divadla
studentů Univerzity Palackého Oloumouc.
Každý z účastníků dostal balíček od
samotného Mikuláše a poté následovala
volná zábava v podobě diskotéky. Po
dobré večeři, jsme se rozloučili se všemi
a vyrazili autobusem zpět domů. Našim
odjezdem ale celá benefiční akce
neskončila, pokračovala dále volnou zábavou a večerní muzikou
v podobě kapel Los Perdidos a Jiříkova Vize. Během benefiční akce
se vybralo krásných 25.000,- Kč, které Tyrkys věnoval Centru pro
rodinu a sociální péči o.s. na podporu činnosti.
Děkujeme organizátorům nejen za finanční podporu, ale také za
pozvání a za skvělou přípravu akce, díky níž jsme si mohli celý den
skvěle užít.

Tyrkys dětem
V sobotu 8. 12. 2012 jsme jeli s VÝZVOU
na benefiční akci Tyrkys dětem do Spálova.
Jak jsme přijeli na místo, srdečně nás
přivítali. Potom jsme si mohli vybrat, jestli
chceme zdobit perníčky nebo se projet na
koňském spřežení a pak jsme se vystřídali. Po
obědě nás čekal bohatý program. Vyráběli
jsme přáníčka. Potom nás čekalo vystoupení
hudebníků a dramatické vystoupení studentů Univerzity Palackého
Olomouc, které bylo taky moc hezké. Pak nás čekala mikulášská
nadílka. Dostali jsme spoustu sladkostí a pak už byla volná zábava.
Je fajn vidět, že lidi s takové malé vesnice dokážou pomoct.
Anička Bayerová
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Narozeninový ples Centra pro rodinu
Stejně jako loňský rok
se ples Centra pro rodinu
a sociální péči o.s. konal
na
začátku
února
v Katolickém domě ve
Staré Bělé. Tentokrát
však téma nebylo krásná
a slunečná Hawai, ale
narozeniny. A oslavenec
nebyl
ledajaký,
své
dvacáté narozeniny slavilo samotné naše Centrum pro rodinu
a sociální péči. Narozeninového plesu se zúčastnilo zhruba 200 lidí,
a podle jejich slov, odcházeli velmi spokojení.
Po odložení v šatně, hned u vstupu dostávaly dámy vějíř, jehož
barvu si samy vybíraly a pánové kytičku podle barvy vějíře
partnerky. Překrásná výzdoba sálu, vějíře i kytičky byla v barvách
Centra, konkrétně jeho tří středisek. Zelená představovala Klub
ÁMOS, červená - Středisko RODINA a Projekt VÝZVA
zastupovala barva žlutá. Letos bylo také zvoleno na zahájení plesu
netradiční předtančení, ples zahajovali sami hosté polonézou.
Tančit polonézu v takovém počtu, byl opravdový zážitek. K tanci
hrála skupina REXTON, která předčila, myslím, nejen mé očekávání.
Proto po krásném zahájení
jsme protančili celý ples. A jak
všichni ví, na každou pořádnou
oslavu
narozenin
patří
narozeninový
dort,
tak
nechyběl ani u nás. A že to byl
dort
krásný,
čtyřpatrový
a velmi dobrý, netřeba dodávat!

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
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Po sfouknutí svíček a naporcování začalo
natěšené ochutnávání, a poté zhodnocení
všemi účastníci oslavy.
Během večera jsme si mohli koupit
narozeninové rekvizity - čepičky a konfety,
zahráli jsme si bingo, zasoutěžili v taneční
soutěži o výbornou flašku vína a samozřejmě
nás čekala tombola. Ta byla letos opět
bohatá,
takže
myslím,
že
výherci
zakoupených losů určitě nelitovali. Celým
večerem nás, taktéž jako loňský
rok, prováděl úžasný moderátor
Karel.
Děkujeme
všem
firmám
a jednotlivcům, kteří přispěli do
tomboly, paní Olšovské a paní
Nováčkové za úžasné zákusky,
Bravantickým lahůdkám za skvělé
chlebíčky, Honzovi Zuchnickému za výborné kuřátko k večeři, paní
Zuchnické za nádherný a velmi chutný dort a Tomášovi Mochovi za
všudypřítomné slavnostní papírové vějíře.
Kateřina Hánová
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Informace pro rodiče týkající se výzvy z 2.10.2012

Vážení rodiče, po delší době informujeme o průběhu našich kroků,
jejichž účelem je pohnout špatným stavem v zajištění speciálně
vzdělávacích potřeb našich dětí ke stavu lepšímu.
1. Shrnutí dosavadních kroků ZA LANA:
a. V říjnu 2012 byla uveřejněna výzva (asistent pedagoga) pro rodiče
na stránkách www.zalano.cz, www.inkluze.cz-důležité: tato výzva
nadále platí!!!
b. 2. 10. 2012 odeslala členka koordinačního týmu Za lano, Eva Sojková
veřejnému ochránci práv podnět směřující proti Kraji Vysočina
z důvodu diskriminačních kritérií tohoto Kraje, podle nichž je
postupováno při určování a přidělování míry podpory jednotlivým žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami.
c. 12. 10. 2012 odeslali všichni členové koordinačního týmu Za lano
veřejnému ochránci práv podnět směřující proti MŠMT z důvodu
nezajištění práva dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami na bezplatné vzdělání během uskutečňování základní povinné
školní docházky z důvodu nedostatečného zajištění jejich speciálně
vzdělávacích potřeb.
d. 20. 11. 2012 se dva zástupci koordinačního týmu Za lano osobně
setkali s panem Bc. Krásou, předsedou NRZP, v Praze – důležité závěry
z jednání:
- Vyzývejte rodiče k boji sami za sebe – pište dopisy ministrovi,
v závěru dopisu je potřeba položit otázku, na kterou musí odpovědět
do 30 dnů, je nutné, aby se ozývalo co nejvíce rodičů!!!
- Pomůžeme Vám v jednání s MŠMT, v medializaci problému v roce
2013 je naším tématem zaměstnávání osob se zdravotním postižením
a školství.

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

17

e. 20. 11. 2012 – setkali jsme se s ředitelkou o.s. Rytmus (Praha),
Pavlou Baxovou a projektovou managerkou o.s. ESY HENDIKEP HELP
(Liberec), Lenkou Zimmermannovou, které nám nabídly možnost
spolupráce, abychom naplánovali další společné kroky – závěry jednání:
- budeme informovat rodiče dětí se zdravotním postižením formou
konferencí v jednotlivých krajích o jejich právech v oblasti vzdělávání
jejich dětí.
f. únor 2013 – odeslání dopisu ministrovi MŠMT, prof. PhDr. Petru
Fialovi, Ph.D. s vyjmenováním všech problémů, které musíme v roli
rodičů řešit a s žádostí o schůzku s ním. (Čekáme na odpověď).
g. V úvaze je spojení aktivity Za lano s francouzskou organizací
zabývající se problematikou dětí se zdravotním postižením.
2. Dosavadní výsledky našich kroků:
- Na výzvu odpovědělo písemně přes 30 rodičů z deseti krajů
republiky, s dalšími jsme mluvili osobně. Problémem, který cítí většina
z nich, je nedostatečně zajištěná podpora při vzdělávání jejich dětí,
a to jak v primárním, tak sekundárním školství. Nejvíce viditelným
problémem se ukazuje nedostatečná míra hodinové dotace pro
asistenta pedagoga a v mnohých případech následný tlak na rodiče, aby
oni hradili asistenta, který má zajišťovat potřeby dítěte při výuce.
Šest dopisů jsme vybrali a přiložili k dopisu Za lana panu ministrovi
Fialovi.
- V lednu 2013 zahájil veřejný ochránce práv šetření ve věci podání
podnětu směřujícího proti Kraji Vysočina – o průběhu šetření bude
autorka podnětu informována.
Vy, rodiče, jste jako nejbližší osoby dětí, kterých se tento problém
týká, v této věci velmi důležití! Spojme se v jeden okamžik
a vytvářejme tlak společně! Chtějme bezplatnou základní povinnou
školní docházku i pro naše děti, chtějme bezplatné střední vzdělávání
se zajištěním nezbytných speciálně vzdělávacích potřeb našich dětí
státem!
Eva Sojková, aktivita rodičů ZA LANO
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Nabídka Klubu ÁMOS
Klub ÁMOS na Výstavišti
Černá louka v pavilonu C
připravil
jedinečné
interaktivní výstavy, které
jsou jedním z netradičních
projektů občanského sdružení
Centra pro rodinu a sociální
péči, a to:„Oči nevidomých,
uši neslyšících“a „Zdeněk Burian“.
První zážitkový projekt „Oči nevidomých, uši neslyšících“ poutavě
přibližuje lidské smysly v několika podobách. Skrze různé činnosti
si návštěvníci mohou ověřit, zda se na ně mohou skutečně
spolehnout.
Specifickým
způsobem
nám
přiblíží
svět
handicapovaných; nevidomých a neslyšících lidí, kteří mezi námi žijí.
Hmatací a čichací zážitky doplňují exponáty sluchového pexesa,
šachů a her pro nevidomé či krátký film. Že svět není jen černobílý,
ale je plný barev, zvuků, vůní, a chutí, ze kterých jsou někteří z nás
společensky vyloučeni, je více než dobře si připomenout. Vyzkoušet
si momentky ze života, pro nás samozřejmých a jednoduchých
úkonů na vlastní kůži, jistě pomůže k ohleduplnosti vzájemného
soužití. Buďme proto těmi, kteří svým zrakem a sluchem mohou
podepřít ty, kteří tu výsadu všech pěti smyslů v dnešním světě
nemají.
Druhý projekt odkrývá život a dílo Zdeňka Buriana, návštěvníci
se mohou přiblížit jeho výtvarnému světu a myšlenkám, které nám
zanechal ve svém tvůrčím odkazu. Výstava upoutá především děti,
protože představí hravou formou obrazy a ilustrace této osobnosti.
Budou na ní moci složit kostru dinosaura, vyzkouší si rozdělat oheň,
malovat, muzicírovat a seznámí se také s netradičními malířskými
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technikami, kterými tento významný
malíř maloval. Přijďte se proto
dotknout přírody ve světě představ
Zdeňka Buriana, kterou po celý svůj
život chránil a miloval. Uchovávat
a předávat krásu je kulturní dědictví
nás všech, proto si nenechme tuto
příležitost ujít.
Výstavy probíhají souběžně a jsou
veřejnosti otevřeny od 16. ledna do 24. února 2013 od 14.00 –
18.00 hod. v pavilonu C na Výstavišti Černá louka každý den včetně
víkendu.
A protože jsou před námi Velikonoce, opět k nám zavítají tradice
s nimi spojené, především oslava vzkříšení Ježíše Krista, kterou
dotvoří zajímavé kulisy. Na „Dnech velikonočních řemesel“ budeme
vyrábět čtyři výrobky, které si příchozí odnesou domů třeba jako
milou vzpomínku nebo dárek pro prarodiče. Ani letos se
neobejdeme bez dekorování vajec. Jednou z technik bude
batikování pomocí přírodních materiálů, další mramorování. Čeká na
vás mj. okénko s truhlíkem nebo útulné hnízdečko plné sisalových
nitek. Za použití trochy fantazie a šikovných rukou se odměníte
notnou dávkou spokojenosti, a to za to přece stojí! Akce pro
veřejnost proběhne o víkendu z 16. na 17. března v době od
14.00 – 18.00 hod.
„POZNEJ SE!“ je další mimořádná výstava, která k nám
doputuje z iQ PARKU Liberec. Obsahuje přes 50 exponátů, které
jsou sestrojeny tak, aby se návštěvníci mohli hravou a zábavnou
formou dozvědět spoustu zajímavých informací o fungování
lidského těla a lidských smyslech. Poznají sílu svého stisku, rychlost
reakce, elektrický odpor svého těla nebo jak nás klamou naše
smysly.
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Řešením jednoduchých kvízů a hádanek
zjistí řadu prospěšných informací
o zdravé výživě, životním stylu nebo
o vlivu
různých
lidských
neřestí
a zlozvyků na náš organismus. Zábavněnaučné exponáty budou srozumitelné
dospělým i dětem školního věku.
Výtečně a smysluplně se u nás od
4. dubna do 2. června pobavíte!
Jako poslední zmíním zcela novou výstavu „Po stopách Cyrila
a Metoděje“. Připravujeme ji k výročí věrozvěstů a je možné ji
stejně jako naše další výstavy v rámci Muzea na kolečkách
objednávat. O čem bude, napovídá název, a tak se nechte alespoň
trochu překvapit! 11. dubna – 19. května bude k vidění od 14.00 –
18.00 hod. u nás v ÁMOSU.
Mějte se krásně, za celý kolektiv přeji hodně zdraví a pohody
a těším se u nás brzy na viděnou.
Zdeňka Proroková, Klub ÁMOS
Výstavy realizujeme v pavilonu C na Výstavišti Černá louka každý
den včetně víkendu:
„Oči nevidomých, uši neslyšících“
„Zdeněk Burian“
16. leden - 24. únor 2013 od 14.00 – 18.00 hod.
„Dny velikonočních řemesel“
16. březen - 17. březen od 14.00 – 18.00 hod.
„POZNEJ SE!“
4. duben - 2. červen od 14.00 – 18.00 hod.
„Po stopách Cyrila a Metoděje“
11. duben – 19. květen od 14.00 – 18.00 hod.

Činnost Projektu VÝZVA v letech 2010 až 2012 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 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 • Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. • Makyča INTERIÉRY
MTA Ostrava, s.r.o. • OC GALERIE Ostrava-Třebovice • Ostravské
komunikace, a.s. • Restaurace Eucalyptus • Svítidla Králův Dvůr a.s.
Thermes s.r.o. • ZAM-SERVIS s.r.o.
Mecislav Hudeczek • Kateřina Hurníková • Pavel Kuchař
Marek Matula • 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. 4. 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

