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Na slovíčko s Milanem a Lenkou (zakladateli projektu) 1
Milí čtenářové, na léto se těšící,
dnes bych nám všem chtěl popřát
krásné a pokojné léto, ať prožijeme
nějakou laskavou odměnu za naše
celoroční snažení (smažení). Ať máme
kolem sebe své milé a nejmilejší, ať
se dokážeme zastavit, vydechnout,
natáhnout, pohoupat. Ať jsou naše
letní
cesty
požehnané
a bezpečně dobrodružné.
Připojuji jeden malý tip.
V květnu
jsme
byli
s klukama na Hrčavě –
trojmezí tří republik.
Je tam nádherný okruh,
který
jsme
projeli
i s elektrickým
vozíkem,
možnost opékání, přespání
a všelikého radování.
Mějte se krásně!
Milan
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Dubnové pracovní setkání asistentů
Poslední dubnové úterý se osobní
asistenti sešli na PSA (pracovní
setkání asistentů). Den začal úvodní
kolečkem, kdy se každý z účastníků
podělil s ostatními o zkušenosti
s trávením volného času s uživatelem.
Účastníci si navzájem sdělili, co se
jim osvědčilo s uživatelem nebo se
svými dětmi, či jaké hry měli v
dětství rádi oni. Nápadů byla spousta a jelikož se pomalu blíží
prázdniny, určitě hodně z nich přijde vhod. Po úvodním kolečku
následovalo školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a školení
požární ochrany (BOZP a PO). Školení probíhalo v dopoledním bloku
a jeho lektorem byl pan Kapler. Při školení jsme se dozvěděli
spoustu důležitých informací.
Po organizačních záležitostech následoval odpolední blok, který
byl zaměřen na osobní asistenci v praxi. Nejvíce se při tomto
školení probírala restriktivní opatření, osobní asistenti navrhovali,
co podle nich restriktivní opatření je a co nikoliv a potom měli za
úkol říct, co by dělali například, kdyby jejich uživatel chtěl vyskočit
z okna. Osobním asistentům byly ukázány některé úchopy a ti
asistenti, kteří prošli v roce 2009 školením v úchopech u PhDr.
Hynka Jůna, PhD. si tyto úchopy zopakovali a navzájem oživili.
V květnu proběhly osobní pohovory, rozvojové rozhovory
a supervizní setkání s psychologem. Další pracovní setkání asistentů
se bude konat 28. června 2011.
Pavla Kadlecová
Projekt VÝZVA – služba OASA je realizován
s pomocí nadačního příspěvku „Nadačního

fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“

Projekt VÝZVA - RODINNÝ PRŮVODCE
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Colours of Ostrava
Vážení přátelé, v rámci nového
projektu Colours bez bariér,
který je poprvé pořádán v rámci
10. ročníku hudebního festivalu
Colours of Ostrava (14. – 17.
července), si vás dovolujeme
informovat o vylepšení servisu pro
návštěvníky
s
pohybovým
a zrakovým znevýhodněním.
Kromě již tradičních výhod pro držitele
průkazu ZTP a ZTP/P, jako například
zvýhodněná cena vstupenky a u ZTP/P
doprovod zdarma, speciální tribuny, letos nově
přibude možnost objednat si zdarma speciálně
vyškoleného asistenta, který poskytne servis
při pohybu v areálu po celou dobu festivalu. Na
požádání také zajistíme dopravu osob po
Ostravě speciálně upravenými automobily.
Bližší informace o projektu Colours bez bariér
jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.colours.cz. Pro
všechny
potřebné
informace
je
kontakt: Monika Godická, koordinátor
projektu, e-mail bezbarier@colours.cz
a telefon 732 253 505. Podrobnější
informace o projektu
viz strany 4 až 5.
Na setkání na festivalu Colours of Ostrava
se těší

Zlata Holušová, ředitelka festivalu
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COLOURS BEZ BARIÉR – bližší informace
Nižší vstupné
Držitele průkazu ZTP a ZTP/P získají
čtyřdenní vstupenku na festival za cenu
350 Kč. Vstupenky lze zakoupit pouze na
místě. Doprovod pro ZTP/P uvedený
v průkazu je zdarma. Tyto osoby mohou
využívat vstupy na speciální tribuny
a vyhrazená místa, využívání BB Taxi,
asistenčních služeb a užívání speciálních
zařízení (WC, výtah).
Doprava v rámci města BB Taxi
Organizátoři festivalu na požádání zajistí dopravu osob se
zdravotním znevýhodněním speciálně upravenými automobily.
V případě osob se zrakovým postižením také standardní hromadnou
dopravou s doprovodem asistenta. Dopravu bude možno využít pro
transport z a na vlakové a autobusové nádraží, při přemísťování
mezi scénami mimo hlavní festivalový areál, z a do hotelů. Možná je
doprava na doprovodné akce konané v rámci festivalu.
Asistence pro pohyb na festivalu
Zdravotně znevýhodněným osobám bude k dispozici asistenčním
služba, která usnadní pohyb po festivalovém areálu. Asistenti budou
organizováni prostřednictvím Info Centra, které bude registrovat
žádosti o asistenci. Asistenti jsou dobrovolníci, speciálně proškoleni
pro poskytování asistence zdravotně znevýhodněným. Na požádání
vyzvednou klienta (ZTP/P, ZTP) v hotelu či na
nádraží a dopraví jej do areálu prostřednictvím
MHD anebo BB taxi. Na festivalu provází klienta
areálem,
zrakově
postiženým
osobám
zprostředkovávají informace o programu,

atp.
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Dostupnost areálu
Hlavní areál festivalu a všechny jeho scény
budou dostupné pro osoby na vozíku. U vstupní
brány bude speciální koridor, v areálu budou
instalovány rampy, dřevěné můstky a
pojezdové gumové pásy usnadňující pohyb
osobám se ztíženou pohyblivostí a vozíkům.
Dostupnost ostatních scén mimo areál Černé
louky a Slezskoostravského hradu bude
zajištěna obdobně. Dostupnost Kostelní scény
bude zajištěna pomocí asistenční služby. Při
vstupu na New York scénu budou používat výtah v pavilonu A.
V areálu (na Černé louce i na hradě) budou speciální WC pro
vozíčkáře.
Speciální tribuna pro vozíčkáře a rezervovaná místa
Před hlavní scénou a před scénou Barvy budou pro vozíčkáře
umístěny speciální tribuny. Další scény festivalu: Kostelní scéna,
Minikino Kavárna, Librex a Divadelní scéna budou mít rezervovány
speciální snadno dostupná místa do začátku vystoupení či
představení.
Informační centrum Colours bez bariér
Centrum bude fungovat již před festivalem od měsíce června.
Prostřednictvím e-mailu na adrese bezbarier@colours.cz, nebo
telefonu 732 253 505 bude poskytovat informace o sníženém
vstupném, o asistenčních službách, bude koordinovat asistenty,
koordinovat provoz BB Taxi a zajišťovat rezervaci
ubytování, popřípadě řešit případné problémy.
Informační centrum Colours bez bariér bude
umístěno v pavilonu A na Černé louce v průběhu
festivalu (čtvrtek až neděle) NONSTOP a na

Masarykově náměstí ve stanu Nadace OKD.
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XII. setkání ZA LANO
Na začátku jarních dní jsem
Vás informovala o připravovaném
XII. celostátním setkání rodičů
pečujících o děti a mladé lidi
s těžkým zdravotním postižením
– ZA LANO. Setkání proběhlo
velmi
úspěšně
v
krásných
prostorách centra Auxilia ve
Vsetíně. Pracovníci a rodiče Auxilia nás velmi mile přivítali a celková
atmosféra byla příjemná a pohodová.
Mezi našimi hosty byla místostarostka Vsetína paní Othová,
JUDr. Zdeňka Cupková za odborné sociálně právní poradenství
v rámci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a také
posudková lékařka OSSZ Vsetín MUDr. Jaromíra Seveldová.
Zastoupení rodičů bylo v počtu tří desítek. Od našich milých hostů
jsme se dozvěděli hodně zajímavé a aktuální informace týkající se
především připravované sociální reformy. Ta je v současné době
v Poslanecké sněmovně projednána v prvním čtení. To znamená, že
Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že o zákonech bude dále
jednat a zároveň přikázala projednat tyto návrhy zákonů ve Výboru
pro sociální politiku.
Pár slov Bc. Václava Krásy: „Je zřejmé, že dojde ještě k úpravě
navržených zákonů a může jít ještě dokonce o návrhy, které půjdou
nad rámec dohody mezi MPSV ČR a NRZP
ČR, což by samozřejmě bylo dobře.
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR připraví ve spolupráci
s ostatními
organizacemi
další
pozměňovací návrhy. Můžete posílat Vaše

náměty, jak dále vylepšit navržené zákony.“
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Bližší
informace
o průběhu
schvalování
tzv. sociální
reformy
naleznete také na web
stránkách Ligy vozíčkářů:
http://vozickar.com/nejn
ovejsi-vyvoj-v-oblastitzv-socialni-reformy/
Na jarním setkání jsme také společně s rodiči odpovídali na
otázku toho, čeho už jsme v životě s našimi dětmi dosáhli a co nás
ještě čeká a na co se připravujeme, co je potřeba ještě vyřešit. Při
otázce čeho už jsme dosáhli bylo pozitivním zjištěním, že někteří si
např. dokážou najít čas na své koníčky, na svůj odpočinek, jsou
vděční za fungující sdružení v jejich místě bydliště, mají radost ze
sportovních výkonů svého dítěte, vyřešené bezbariérové bydlení,
školní úspěchy dítěte, osamostatnění dítěte, integrace v ZŠ apod.
Na druhé straně se mnoho rodičů obává toho, co nastane po
případném schválení sociální reformy a jaké to bude mít dopady na
jejich rodiny.
I přes obavy, které mnoho rodičů vyslovilo nahlas, byla v celé
místnosti cítit přátelská, podporující a pohodová nálada, což je
vždy jedním ze zásadních cílů našich setkání. Proto se scházíme,
abychom v našich nelehkých situacích drželi pospolu a vzájemně se
podporovali a bojovali proti překážkám, které se nám staví do cesty
za co možná nejpříjemnějším životem nejen nás pečujících, ale také
našich dětí.
Moc děkuji všem zúčastněným za příjemně strávený sobotní den
a už nyní se těším na podzimní setkání, které proběhne
v prostorách Projektu VÝZVA v Ostravě.
Gabriela Čumpelíková
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RESPIT – odlehčovací služba
Odlehčovací služba RESPIT
poskytuje terénní odlehčovací
službu osobám, které pečují
o dítě nebo mladého člověka od 1
roku do 35 let se zdravotním
postižením.
V dubnu a květnu se konaly
Metodické semináře pro naše
asistenty. Asistenti, kteří začali v odlehčovací službě RESPIT
pracovat v tomto pololetí, se účastnili Metodického semináře I. Byli
seznámeni se základními pravidly služby RESPIT, s vyplňováním
Výkazů práce a při modelových situacích si mohli prakticky
vyzkoušet různé situace vztahující se k etice asistenta, se kterými
se mohou během poskytování asistence setkat.
Asistenti, kteří v odlehčovací službě pracují již delší dobu, se
účastnili Metodického semináře II. Byli seznámeni se změnami ve
vyplňování Výkazů práce, probraly se informace ohledně
zpracovávání metodik práce asistenta u jednotlivých uživatelů.
V praktické části si asistenti ve dvojicích vyzkoušeli podávání jídla
a oblékání „uživatele“. Jeden z asistentů představoval uživatele
s různým druhem postižení a druhý mu měl s jídlem nebo oblékáním
dopomoci a podle možností „uživatele“ ho také zapojit. Aktivita byla
kromě nácviku těchto činností
zaměřena především na prožitek
a uvědomění si, jak může asistenci
vnímat uživatel a co může asistent
udělat pro to, aby byla asistence co
nejpřínosnější.
Terezie Nogolová

Projekt VÝZVA - BRÁNA

9

Bráňácké toulky Lednicko-valtickým areálem
Na
jeden
z květnových
prodloužených víkendů pro nás naše
Bráňácké parťačky Šárka, Ivetka
a Krťa uspořádaly
výlet do
Lednice.
Část
výpravy
jela
z Ostravy Bráňáckým autem, a my
ostatní jsme na místo dorazili
vlakem.
Po té co jsme se ubytovali
následovala
společná
večeře
v podobě obložených chlebů. Po
večeři jsme splnili první společný
úkol. Skládali jsme puzzle s podobiznou Karla Lichnštejnského,
jenž nás našimi toulkami po celou dobu provázel a zadával nám
různé úkoly, které jsme společně plnili. Zbytek večera patřil kytaře
a našemu místy povedenému zpěvu. Pak už se nachýlil čas zakutat
se do peřin a nasbírat energii na další den.
Páteční ráno odstartoval Pepa kytarou, která je pro všechny
vždy příjemným budíčkem. Nasnídali jsme se a vyrazili na pouť
Lednicí. Absolvovali jsme prohlídku Lednického zámku a Minaretu,
pluli na lodi po slepém ramenu Dyje k Janovu hradu a následně
zamířili do nedalekého lázeňského komplexu na vydatný oběd.
Odpoledne patřilo návštěvě Lednické botanické zahrady, kde jsme
mohli obdivovat spousty nádherných květin a v malém jezírku také
kapříky COY. Nachýlil se čas večeře, proto jsme vyrazili zpět na
ubytovnu. Naši asistenti připravili oheň abychom si měli na čem
opéct buřty. Tato nezdravá kalorická bomba nám všem bodla a byla
příjemnou tečkou za pátečním dnem. S plnými bříšky jsme
spokojeně usnuli.
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Ze sna nás vytrhla jak jinak než Pepova kytara. Oblékli jsme se,
sbalili batůžky na celodenní výlet a po společné snídani odjeli směr
Valtice. Naše první kroky vedly do Valtického podzemí, jimž nás
provedl místní sklepiér poutavým výkladem. Zbytek dopoledne
patřil plnění dalšího z Karlových záludných úkolů. Sbírali jsme
v zámeckém parku sudy s vínem (balónky s vodou), aby měli
Lichnštejnové dostatek vína na příští rok. Tím nám značně vyhládlo.
Odebrali jsme se tedy do místní restaurace abychom uspokojili svá
bříška. Odpoledne bylo poklidné. Hráli jsme hry a mimo jiné
vysvobodili Karlovu zakletou laň. Zato jsme si vysloužili posezení
v cukrárně. Seděli bychom tam asi dlouho, kdyby nás nevyhnala
přicházející bouřka. Vrátili jsme se tedy na ubytovnu k poslední
společné večeři. Večer nám zpříjemnil oblíbený muzikál Mama –
Mia. A teď už hurá do postele.
Nedělní ráno nadešlo všemi obávané balení zavazadel, úklid,
poslední společné fotky a loučení. Někteří nasedli do auta a hurá
domů. Nás ale ještě čekala společná cesta vlakem a teprve na
hlavním nádraží v Ostravě na nás čekaly naše maminky. Závěrem
chci poděkovat organizátorkám za skvělou akci a mým osobním
asistentkám Radce a Monice za ochotu a pomoc během celého
výletu. Díky všem a už teď se těším na další akci s vámi.
Magda Majo

Projekt VÝZVA - BRÁNA
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Naše Lednice

A je to tadyyyy – někteří auty, někteří vlakem,
ale všichni konečně vyrážíme – směr Lednice

Ubytovat, povečeřet, splnit první úkol a pak jak jinak, než si pořádně
a s chutí zazpívat

A je tu sobotní ráno s příjemným budíčkem
v originálním podání Pepy a Martina…..
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Super foto zámku Lednice – trochu křivé,
zámek není téměř vidět, ale nám to vůbec nevadí

Cestou k Minaretu ...

Projekt VÝZVA – BRÁNA
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... jsme potkali koně.

Další cíl splněn – to jsme už u Minaretu (ale to jde určitě poznat, že? )
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Huráááá – projížďka lodí ...
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U Janova hradu ...

Botanický skleník – no konečně se v něm trochu ochladíme,
venku už je přece jenom horko 
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Bylo tam opravdu krásně ...

Projekt VÝZVA – BRÁNA

17

... a po skleníku trochu studeného osvěžení v podobě zmrzliny ...

... a večer za odměnu ... trochu opékání a zpěvu 
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A ráno každý opět vytáhl svou mapku...

... a hurá do VALTICKÉHO PODZEMÍ.

Projekt VÝZVA – BRÁNA

V parku zámku Valtice jsme pak trochu odpočívali ...
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... a trochu dováděli ... na řadu přišla hra s balónky naplněnými vodou
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A alou na Rendez-vous aneb chrám bohyně lovu Diany...

... a zachránit ulovenou laň ...

21

22

Projekt VÝZVA – BRÁNA

... a splnit poslední úkol ... a do hajan...

No a ráno poslední společná fotka ...

Projekt VÝZVA – BRÁNA
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... a někteří autem ...

... a někteří vlakem ...

... ale všichni domůůů ...

Šárka Němejcová
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Voda pohledem ze břehu
Ve
dnech
17. -19. 6. 2011
připravila
BRÁNA
pro
dobrovolníky za celoroční práci
odměňovací víkend. Tentokrát bylo
odměnou sjíždění řeky Opavy na
kanoích a raftu.
Jako
zásobovací
vozidlo
a přeprava nadměrných zavazadel
fungoval velbloud dokonale. Je to
nad očekávání velké auto . Pod vedením zkušeného a později všemi
oblíbeného instruktora Hanyse se všichni nejprve učili na suchu,
později i ve vodě. Povely jako „kontra“ jim dělaly problémy a měnily
se do povelů kontrast, kontrakt, kontrola. Pokyny jako „pádluj
a nenech se stáhnout po proudu“ byly zbytečné, protože voda je
silnější než dobře míněné rady instruktora a proč se neprojet
pozadu  a proč nepádlovat zase zpět proti proudu? 
Následné sjíždění řeky od Komárova do Třebovic pak vypadalo ze
břehu jako velmi příjemný, veselý a kolektiv utužující zážitek. A tak
doufám, že označení „odměňovací víkend“ můžeme použít i pro
příští rok a že všechny puchýře a odřeniny budou zahojeny a
nepříjemné pocity zimy a
mokra
zapomenuty
a
sejdeme se zase s našimi
statečnými dobrovolníky,
abychom jim poděkovali
za jejich práci, ochotu
a dobrou
vůli
nám
pomáhat.
Iveta Prokopová,

jezdec na velbloudu

Projekt VÝZVA - BRÁNA
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Grilování v Bráně
Blíží se konec školního roku, tak jsme si opět naplánovali
grilování – dne 3. 6. 2011 s dětmi a dne 16. 6. 2011 s mládeží. Obě
akce se zdařily, i když 3.6. nám trochu zapršelo, ale usoudili jsme,
že to vůbec nevadí, že nám vlastně prší štěstí, takže nálada byla
i nadále výborná. Jídla a pití bylo dost a dost, tudíž kdo držel dietu,
neměl žádnou šanci. A teď dost povídání, raději si s námi
vychutnejte náladu z krátké fotoreportáže…
Krásně to voní…

To je ale jídla, co?…
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Projekt VÝZVA - BRÁNA

Michael už se otáčí ke grilu, ale Radim dělá, jako by nic…

Já se snad nenajím …..

Projekt VÝZVA - BRÁNA
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Vidíte? – vůbec nevnímají, jsou maximálně zabráni do rozhovoru…
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Hlavně, že chutná

Projekt VÝZVA - BRÁNA

Ukaž, já to zkusím sama…

Nekoukat, nefotit, baštíme…

Šárka Němejcová

Klub ÁMOS
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Okýnko do Klubu ÁMOS
Vážení a milí příznivci Výzvy. Máme
opět hezky našlápnuto do léta, počasí
nám přeje, kulisu prázdnin nám na Černé
louce dotváří cirkus Berousek, který se
tu dočasně ubytoval a svou produkcí
vítá návštěvníky, stejně jako my na
našich projektech a výstavách. Pobavil
mě komentář manžela, který projížděl
autem
podél
nábřeží
Ostravice
a upřímně se vyděsil, když si pro sebe
za volantem povídá: „Vpravo řeka, vlevo
slon, velbloud.. cože?!“ Tak to jsou
momentální kulisy přírodní scenérie, na
kterou návštěvníci Černé louky narazí.
A taky náš nepřehlédnutelný baner na budově pavilonu C, kde
sídlíme, oznamující pravidelné akce a výstavy.
V Ámosu jsme se ohlédli zpět do historie a spolu s Městským
muzeem a Galerií v Poličce jsme začátkem května připravili výstavu
„Doba měst a hradů“. Interaktivní výstava představila zvyklosti
středověku a žáci i veřejnost se na ní aktivně zapojili do soudobých
činností. Vyzkoušeli si pečetění listin, na magnetické tabuli
přiřazovali historická povolání k názvům, můžete si zkusit tipnout
co asi dělal puštědlník nebo
krtičkář. Středověká móda
zaujala především děvčata,
která ochotně zkoušela před
zrcadlem šněrovací oděvní
kreace
včetně
doplňků

a „rohatých závojnatých“ klobouků.
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Klub ÁMOS

Kluci se zase ochotně navlékali
do brnění, přileb, potěžkávali
originální zbroj a šermovali
meči v dvanáctikilové drátěné
košili, rukavicích a kapuci
z ručně spojovaných drátěných
oček.
Měli možnost vyzkoušet celé
brnění cca dvanáctiletého bojovníka včetně plechové obuvi. Muzeum
v Poličce zapůjčilo i katův meč, který vzbuzoval spolu se sekerou na
špalku náležitou úctu. Dále skládali gotickou okenní vitráž na
světelném trojrozměrném panelu pomocí barevných sklíček,
poznávali vůně rozmanitých koření „černé kuchyně“ čichem
a krůček odtud psali své jméno brkem na písařském stolku podle
předlohy gotické abecedy. Došlo i na luštění erbů jednotlivých
cechů a určování názvů kopí a válečného náčiní.
A popravdě, už při instalaci jsme zjistili, že středověk má svou
náležitou váhu stejně jako místo v naší evropské historii kulturního
bohatství. Výstavu jsme doplnili o kvalifikovaný výklad lektora,
průvodní texty a fotky středověkých měst a hradů, instalovali jsme
repliku kanónu a figurín v dobových kostýmech, jednak měšťanů, ale
také rytířů, a proběhlo i luštění křížovky. Lektor na konci výstavy
zhodnotil se žáky odpovědi v katalogu, který celou výstavu graficky
a výukově doplnil a doprovázel. Zmíním ještě jednotlivé souboje
návštěvníků v přiložených deskových hrách, které jsme pro ně
zajistili. A můžete si být jisti, že na tomto bitevním poli to doslova
vřelo! Jsme rádi, že se návštěvníci pro středověk nadchli, viz jeden
z odkazů základní školy v návštěvní knize: „Vynikající, nádherné,
poučné… super! Výstava shrnula učivo 4. ročníku. Autorům patří
obrovský dík.“ Věříme, že je to chvála zasloužená, a tak si

dovolujeme se mírně doporučit všem vám, kteří jste u nás ještě
nebyli a naše projekty nenavštívili. Jedním slovem: „Přijďte!“

Klub ÁMOS
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Následným
z uskutečněných projektů
ve stejném termínu byla
interaktivní
výstava
„O zvuku a lidech“. Tady
se návštěvníkům nabízela
možnost
vyřádit
se
a vyzkoušet
si
různé
známé
i netradiční
hudební nástroje. Výstavu jsme inovovali o hudební novinky
a exponáty z hudební branže, návštěvníci se dozvěděli jak funguje
ucho, vyzkoušeli dabovací zařízení, africké domorodé hudební
nástroje, dělali pokusy, které vysvětlují jak vzniká a funguje zvuk
a všechny jeho zákonitosti. Např. vyzkoušeli provázkový telefon,
dokazovali šíření zvuku zhasnutím svíčky, odrazili zvuk pomocí
dlouhých dutých tubusů a také mohli vidět, že pohybující se zvuk
vytváří kruhy na našem 3 D prostorovém modelu. Čekala je spousta
zábavných teoretických úkolů, poslechových aktivit a zahráli si
i ping-pong pro nevidomé, kdy měli možnost reagovat na zvuk
dopadajícího balónku. Mimo jiné hráli na flašinetky, určovali
předchůdce starobylých hudebních nástrojů, zahráli si melodii na
našem lahvostroji. Využili
jsme odborné spolupráce
s kvalifikovanými
lektory,
kteří
svým
altruizmem
a nadšením strhávali své
okolí k zajímavým hudebním
experimentům a zároveň byli
průvodci celé výstavy. Za
kolektiv Klubu Ámos se na

vás těší
Zdeňka Proroková
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Středisko RODINA

Činnost Projektu VÝZVA v letech 2008 až 2011 podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Statutární město Frýdek-Místek
Město Studénka
Obec Bystřice
Biskupství ostravsko-opavské

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

Hlubočec
Jeseník nad Odrou
Palkovice
Sedliště
Trnávka
Václavovice

Nadace rozvoje občanské společnosti, ze sbírkového projektu Pomozte dětem!
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadace Patrik dětem
Nadace OKD
Nadace Charty 77 KONTO BARIÉRY
Dámský klub Ostrava
K2 Atmitec s.r.o.
MTA Ostrava, s.r.o.
ZAM-SERVIS s.r.o.
GMP MIX, a.s.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s.
Svítidla Králův Dvůr, a.s.
OC Galerie Ostrava-Třebovice
Makyča interiéry (www.makycainteriery.cz)

HUDECZEK SERVICE, s.r.o.
ARP GROUP s.r.o.
Ing. Leo Chřibek
ha-vel family, s.r.o.
ha-vel internet, s.r.o.
Karel Ježek Q-ELEKTRIK
INTENA
Restaurace Eucalyptus
ČEZ ICT Services, a.s.

Pavel Kuchař, Mecislav Hudeczek, Marek Matula, manželé Řehořkovi, Čadanovi,
Davidovi, Hodečkovi, Kunčarovi, Kolouchovi, Mikovi, Hurníkovi, Třetinovi

Projekt
Vybavení střediska Syllabova 19
je spolufinancován Evropskou unií.
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. 2011

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

