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Milí čtenáři,
Venku se právě střídá jaro se zimou - jak se nám nechce
vracet z jara zpět do zimy! Dnes, když držíte v ruce
zpravodaj VÝZVA, tak už je snad zase zpět právoplatné
jaro. Tak se to v životě střídá a je skvělé vědomí, že po
každé zimě zase přijde jaro, po mrazu teplo, a vyklíčí, co
bylo zaseto. Tolik meteorologické okénko .
Dnes bychom vám hlavně chtěli předat kus radosti, že VÝZVA je
tady s námi i s vámi už 15 let ! V červnu 2012 jsme pořádali narozeninovou párty ke
kulatým 10. narozeninám, a řekl bych, že to uteklo jako voda. Letos žádnou jednu
velkou oslavu nepřipravujeme (to si necháme na rok 2022), ale přeci jen si chceme
toto výročí průběžně připomínat a užívat si jej. Vždyť je z čeho se radovat ! Dobrý
Hospodin nám žehná a množí toto své dílo. Veliké díky za všechny tahouny,
pracovníky a spolupracovníky, za každého, kdo do Výzvy nepřináší jen svou práci
a dovednosti, ale také své srdce v pokorné a vytrvalé službě. Jen dvě čísla za
všechny. V roce 2002, prvním roce VÝZVY, kdy jsme rozjížděli naši první službu
OASA, jsme poskytovali osobní asistenci 12 dětem se zdravotním postižením.
V roce 2016 jsme pracovali již ve čtyřech službách OASE, RESPIT, RODINNÉM
PRŮVODCI a BRÁNĚ pro celkem 288 dětí a mladých lidí s postižením a jejich
pečujících rodičů. A to už je pěkná parta! Víte, pro vás nezasvěcené, tahle práce se
ani jinak než srdcem dělat nedá. V médiích často čteme a slyšíme o všech možných
profesích, které jsou mzdově podhodnocené, a které chystají nejrůznější nátlakové
akce. A ve skutečnosti… už jste slyšeli, že by stávkovali pracovníci v sociálních
službách? Já taky ne. Nejsou všechna prvenství, na kterých bychom lpěli… moc si
vážím všech, kteří se přesto rozhodli pokorně sloužit a pomáhat. Díky VÝZVO!
Milan Svojanovský, vedoucí středisek
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Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

Novinky z OASY
Naši osobní asistenti nám posílají krásné fotografie z probíhající osobní asistence,
chtěli bychom se s Vámi o ně podělit… :)

V dubnu absolvují osobní asistenti akreditované vzdělávání Manipulace s imobilním
klientem, kdy se naučí a zopakují si správné techniky při přesunech, aby jejich práce
byla bezpečná jak pro uživatele, tak pro ně.

No a žádnou novinkou není fakt, že stále hledáme osobní asistenty. Kdybyste měli
ve svém okolí někoho, kdo by tuto práci chtěl dělat, ať prosím zašle životopis na
hkrejcokova@prorodiny. JEDNALO BY SE PŘEDEVŠÍM O NEPRAVIDELNÉ
ASISTENCE V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH.
Lenka Riemlová, služba OASA

Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA
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Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT

Odlehčovací služba RESPIT
Co pro Vás pečeme (chystáme) na jaro v naší službě? Uspokojovat Vaše požadavky
na nás kladené . Chystáme výběrové řízení
asistentů odlehčovací služby a připravujeme
akreditované školení se zajímavými tématy
pro asistenty stávající.
V minulém čísle našeho Zpravodaje jsme Vás
informovali o náboru rehabilitačních asistentů
pro uživatele naší služby. Přes počáteční
nadšení potencionálních asistentů, studentů
Ústavu rehabilitace Ostravské univerzity, jich k
výběrovému řízení přišlo pouhých osm. Dobrá
zpráva je, že prošli a byli přijati všichni; ta horší
zpráva je, že nebudeme schopni uspokojit
poptávkou na rehabilitační asistenci všechny
naše i dosavadní uživatele (nemluvím
o seznamu uživatelů v pořadníku, kteří mají
zájem využívat fakultativní složku rehabilitační
asistenci).
Čím to je netušíme, doufáme jen, že v příštím
roce se počty rehabilitačních asistentů opět
zvednou

Školení nových rehabilitačních asistentů odlehčovací služby
RESPIT
V průběhu měsíce března a dubna proběhlo
výběrové řízení a školení nových asistentů –
rehabilitačních asistentů. Nově do školení byla
zařazena ukázka cvičení s uživatelem s dětskou
mozkovou obrnou, které pro nás připravila
paní Mgr. Veronika Kristková a Mgr. Marie
Kalmanová z Fyzio Beskyd. Dbáme o to, aby
asistenti, kteří přicházejí do rodin, byli řádně
proškoleni a připraveni také po odborné stránce. Školení se povedlo a bude
zařazeno také pro další uchazeče o pozici asistenta odlehčovací služby –
rehabilitačního asistenta.
Lenka Sládková, služba RESPIT

Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
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RODINNÝ PRŮVODCE zve

Máte rádi barvy? Přijďte si zkusit kresbu
pastelkami. Kreslení tímto médiem, už není
výsadou dětí, jejich výroba natolik pokročila, že
dnes
jsou
pastelky
schopny
zaručit
stálobarevnost
a
být
plnohodnotným
konkurentem jiným uměleckým mediím. Pastelka je velice vděčný kreslící nástroj,
se kterým se dá rozmanitě pracovat. Dá se krásně stínovat a míchat jednotlivé
barvy. Zjistíte, jak velký je rozdíl v pastelkách co se týká kvality. Že některé pastelky
mají tak málo pigmentu, že se do nich opravdu nevyplatí investovat. Naučíte se
míchat barvy ze základních odstínů, kreslit světla a stíny a poté taky přijdete na to
co to je " míchač" a " leštič".
Program: druhy pastelek a které si vybrat; jaký papír je pro pastelky vhodný; míchání
a vrstvení odstínů; práce se světlem a stínem; kreslení obrázku podle předlohy.
Přijďte k nám strávit příjemné dopoledne kreativním odpočinkem,
ponořit se do barev a znovu si vytvořit své vlastní umělecké dílo.

Kdy: ve středu 26. 4. 2017 od 9:00 – 12:00
Kde: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Projekt VÝZVA, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice
Zájemce prosíme o nahlášení účasti do 21. 4. na email pruvodce@prorodiny.cz,
nebo na telefonních číslech 774 244 256, 774 244 511.
ÚČAST ZDARMA. Počet míst je omezen.
TĚŠÍ SE NA VÁS LEKTORKA ŽANETA ŠČOTKOVÁ
A TÝM SLUŽBY RODINNÝ PRŮVODCE
https://www.facebook.com/poradenstvirodinnypruvodce
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Brána s Pelíškem dne 24. - 25. 2. 2017
Na akci nás bylo přihlášeno asi 20 nás bráňáků a dobrovolníků.
A nevedl to nikdo jiný než Tomáš Uhl. Museli jsme vymyslet, co bude
na večeři!! Jak jsme byli domluvení, tak jsme se šli, ti, kdo byli
vybráni, nakoupit věci, abychom mohli vařit a péct!! Byly domácí
hamburgry. Pak jsme si dlouho povídali. A ráno nechyběla ani snídaně!!
Chci do té Brány s Pelíškem kdykoliv. Kdy to zase bude, to se musí Brána rozmyslet
nebo vymyslet!! S pozdravem
Michal Kvača

Moje oslava v BRÁNĚ :-)
V Bráně jsem měla za svůj cíl
uspořádat oslavu svých 18.
narozenin. Chtěla jsem prostě
oslavu s kamarády. 
Musím říct, že jsem neměla
žádný extra program, chtěla
jsem to mít takové volné.
Takže potom, co mi všichni
popřáli a dostala jsem hromady pěkných dárků, dali jsme si kvíz 7 otázek o mně.
A mí hosté si s tím poradili. 
Za od měnu následovala fotka s vítězným týmem Tomem a Verčou Hejtmanovou.
Aby všem nebylo líto, že nemají fotku se mnou, následovala společenská fotka
všech účastníků. Pak se už jedlo a jedlo. Výborné dobroty mojí mamky měly velký
úspěch. Děkujeme Mamko!! A aby se jen nejedlo, tak se i povídalo. Děkuju moc
všem, kdo přišli. Bráně za pomoc s organizací. Speciálně Verče a Tomovi a Honzovi
za úklid po oslavě. A Romanovi za pouštění hudby. A Centru za půjčené prostory.
Zdeňka Kusalová

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Březnový výlet
Jednu sobotu v Březnu se Brána vydala
na výlet tentokrát po městě Ostrava.
Plán byl jasný :Výstava Korunovačních
klenotů, a večer potom kino a film
Muzzikanti. Výstava byla krásná, po výstavě jsme
probrali samotnou výstavu a tipy na další výlet..:)
A potom směr Řízkárna u Orla na oběd, jak jinak než na
řízek. Milá obsluha a hlavně dobré velké řízky přes celý
talíř. Po obědě jsme si mezi sebou domluvili, že se
zajdeme podívat pěšky za Marťou Škvornovou (bývalá
dobrovolnice) do práce. Marťa pro nás měla
připravenou krásnou solnou jeskyni, a tak jsme hodinku
pobyli a pak hurá do kina. Děkuji Bráně za hezký den
a těším se na další výletní sobotu.
Zdeňka Kusalová
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Šicí dílna

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
5. 4. + 19. 4. 2017
V Šicí Dílně bylo opravdu
veselo!!!
Jak
jsem
tak
ostřihával konce nitě. Šili jsme
baťohy. Dáváme je do krabice a už jich
máme docela dost. Asi 28. Byla tam s námi
i praktikantka Denisa, která nás fotila
a dělala do foťáku fotky!! Které já mohu
potom vybrat a upravit!! Ty hotové
a upravené fotky pošlu rovnou Martině, aby
už to připravila do toho článku!! Aby mohl
být ten zpravodaj hotový!! S pozdravem
Michal Kvača

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Brána pomáhala Kuřeti!
Uživatelé, dobrovolníci
i praktikanti z Brány
využili Peříčkového týdne
27. 3. - 1. 4. 2017 a vydali se do ulic
Ostravy vybírat nějaké ty korunky pro
Kuře – sbírku Pomozte dětem.
Účastníci
našich
Dospěláků
i Dramatické dílny si tak měli možnost
vyzkoušet své komunikační schopnosti
a získat další fajn zážitek. Tímto jim
děkuji za odvahu, se kterou do této
nové zkušenosti šli, i za dvě sluníčkové
odpoledne, které této akci věnovali. A díky patří i Martině Kurdzielové, která do
toho s Bránou šla!
Katka Vašková, BRÁNA

Jaký byl náš Peříčkový týden
I letos se naše organizace zapojila do 19. ročníku sbírky KUŘE Pomozte dětem.
Trochu proto, že mezi 50 TOP projekty, které si KUŘE vybralo pro letošek
k podpoře, byl opět i náš projekt osobní asistence „ OASA pro děti s postižením“.
A to přesto že tušíme, že na nás letos peníze ze sbríky nevyjdou, protože jsme až
33. v pořadí.
Trochu také proto, že KUŘE již za 15 let naší existence
10x naši osobní asistenci OASU podpořilo a přispělo
na poskytování asistence u dětí se zdravotním
postižením v Ostravě a okolí již celkem 2.500.000 Kč.
A také proto, že jsme opět chtěli přispět k tomu, aby
Ostrava nezůstala stranou a i v našem městě mohli
štědří ostravané sbírku potkat a podpořit a protože
z vlastní zkušenosti víme, že peníze z této sbírky
pomáhají opravdu tam, kde je potřeba.
Vyfasovali“ jsme od KUŘETE plné moci, zapečetěné
kasičky, trička a tašky s peříčkovými brožemi a sebrali
odvahu a posilněni vnitřními zásadami… „je hezký
den…“, „nenech si zkazit náladu…“ a „každý má právo
na útěk…“ :-) vyrazili do ulic.
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Hned první den Peříčkového týdne pomáhali
v centru Ostravy se sbírkou pro Kuře naši
dospěláci z Integračního klubu BRÁNA ...
Rozhodli se, že také chtějí pomáhat, zasadit se
o dobrou věc, že prostě nejsou žádné béčka 
a byli úžasní!
Obzvlášť tento první den, kdy jsme se ještě
osmělovali v nelehké roli, byl pro nás
povzbuzením každý, kdo do sbírky přispěl
ochotně a rád či si koupil peříčko...
I třetí den Peříčkového týdne Integrační klub
BRÁNA vyrazil do centra Ostravy sbírat pro
Kure... tentokrát to byly hrdinky z Bráňácké
drama dílny... a trénovaly tak ostře v terénu své
komunikační dovednosti :-) a opravdu.. byly
skvělé plné odhodlání a energie.
Smekám před Vámi „bráňáci“ a děkuji za Vaši
obětavost a ochotu udělat něco pro druhé!
Pátý den peříčkového týdne jsme pak
s kolegyněmi zahájily u České televize Ostrava,
kde jsme se setkaly s manažerkou sbírky
Pomozte detem Janou Vožechovou, která nás
přijela povzbudit do ostravského Dobrého rána...
do ranních ulic s námi pak vyrazila pro materiál
pro večerní zpravodajství i redaktorka Denisa
Kotková s kameramanem... s přibývajícími lidmi
ve městě jsme cítili, jaký mělo Dobré ráno pro
sbírku úžasný dopad... atmosféra ve městě byla
najednou znatelně srdečnější...
Děkujeme všem, kdo za námi sami přišli
s úsměvem a milými slovy: "Můžu prosím
přispět?", "Vy máte ta peříčka?", "To jsem ráda,
že jsem vá s potkala..." a dokonce "To jsem rád,
že v Ostravě sbíráte, děkuji" :-) Děkujeme všem,
kdo si pírkovou brož koupili, i všem, kdo se
nechali oslovit a přispěli s úsměvem třeba i malou
částkou...

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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všichni jste nám tak hezký den
a pokladničky postupně těžkly
:-) a nakonec děkujeme
úžasnému baristovi z pojízdné
kavárny Big Blond Coffee na
Kuřím rynku za jeho skvělé
cappuccino,
které
naše
skupinky celý Peříčkový týden
udržovalo při životě :-)
Po týdnu nám dorazily
diplomy a zprávy z Kuřete:
„Děkujeme za vaše nasazení,
ochotu a perfektní spolupráci.
Vedli jste si výborně a výtěžek
z kasiček vašich dobrovolných
skupinek
činí
krásných:
16 089 Kč. Děkujeme!
Celkový dosavadní výtěžek byl
pak zveřejněn v přímém
přenosu v sobotu 15. 4. od
21:40 na ČT1.
Do tohoto okamžiku už KUŘE
celkem vybralo přes 9 milónů
korun, což stačí pro 30
projektů... to je o 1,5 miliónu
víc než loni a my k tomu
pomohli . Sbírka ještě pár
týdnů potrvá…. a už jen dva
projekty před námi a budeme
na
řadě
:-)
podívejte:
http://www.pomoztedetem.cz/
:-) a možná na nás tento rok
nevyjde, ale je to napínavé do
poslední chvíle :-) ať žije
KUŘE!!!

Martina Kurdzielová, Projekt VÝZVA

P.S.: Děkuji Bráňákům Babet, Jakubovi, Naty, Aleně a Kiki, dobrovolnicím
a praktikantkám Lucii, Anetě, Barče, Kačce, Tereze, Denise a kolegům a kolegyním
Rosťovi M., Darče P., Janě K., Kačce V., Janě Z., Lence D., Lence S. a Lidušce
a Marušce a jejich skupině seniorů.
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Teambuilding dobrovolníků 7. + 8. 4. 2017
V pátek 7. dubna okolo 15:30 jsme se sešli v Bráně, abychom vyrazili
na již tradiční jarní Teambuilding dobrovolníků Brány. Opět jsme byli
rozděleni do skupinek a dostali obálku s místem, kam se máme
dostat. Po příjezdu na místo jsme se ubytovali a udělali večeři.
Z pracovníků Brány tam s námi byli Tom, Darča a Katka. Po večeři jsme se rozdělili
do skupinek a vymýšleli jak pomoci našim kámošům z BRÁNY s jejich problémy
a požadavky. Kolem půlnoci jsme šli spát. V sobotu po snídani jsme probírali rizika
práce s klientem na invalidním vozíku. Po obědě jsme vyrazili s vozíky ven a závodili
ve dvou skupinách. Poté jsme se odměnili zákuskem v místní cukrárně. Po
občerstvení v místní cukrárně jsme zamířili zpět a probírali zbylá témata rizik.
V neděli dopoledne po snídani jsme uklízeli a vypsali jsme zpětné vazby. Ve 12 h
část dobrovolníků odešla na autobus a zbytek odjel autem do Brány uložit věci.
Petr Kramarenko, dobrovolník

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Nabídka nového Kvalifikačního kurzu pro
pracovníky v sociálních službách i pro
širokou veřejnost
Nový běh našeho Kvalifikačního kurzu pro pracovníky
v sociálních službách začíná v září 2017:
- tento kurz trvá zhruba 10 měsíců, nezasahuje do
pracovní doby zaměstnaných nebo do výuky studentů,
probíhá pouze o sobotách (zpravidla dvě soboty v měsíci)
- rozsah kurzu je stanoven na 150 hodin, z toho 111 výukových hodin teorie
a 39 hodin praxe
- cena kurzu pro veřejnost je 6 400 Kč, pro zaměstnance CPR z. s. je stanovena
sleva
- výuková část probíhá ve STŘEDISKU VÝZVA, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice
(v areálu Lékařské fakulty)
- teorii zajišťuje organizace a poměrná část – praxe je v režii účastníka kurzu
Pro více informací využijte kontakty koordinátora kurzu:
Helena Krejčoková, 775 244 023 nebo email: hkrejcokova@prorodiny.cz.

Fandíme rodině
V dubnu jsme dostali příjemnou nabídku městského obvodu Mariánské hory
a Hulváky k prezentaci aktivit a sociálních služeb Centra pro rodinu a sociální péči
z. s. na jejich Velikonočním jarmarku.
Vyzbrojeni propagačními materiály, hlavolamy, našimi prodejními tričky
a samozřejmě vervou říci lidem, kolik skvělých akcí či služeb nabízíme, jsme vyrazili
do Mariánských hor.
Vzhledem k tomu, že počasí bylo vskutku nádherné, navštívilo naše stánky mnoho
návštěvníků. Děti si lámaly hlavičky s hlavolamy a rodiče měli příležitost zamyslet se
nad „testem rodinné inteligence“. Byla jsem příjemně překvapena, kolik párů si
uvědomuje důležitost svého vztahu a přemýšlí nad zdravým vývojem svých dětí.
Milé bylo také to, že se naše trika „Fandíme rodině“ líbila a své příznivce si našly
i „Čaje pro dobré manželství“. Děkujeme městskému obvodu Mariánské hory
a Hulváky, že spolu s námi FANDÍ RODINĚ.
Jana Zendulková, specialista fundraisingu a PR
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Projekt VÝZVA
podporuje, provází a pomáhá dětem a mladým lidem se
zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám.
Nabízí jim čtyři sociální služby:
osobní asistence OASA (od roku 2002)
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
odlehčovací služba RESPIT (od roku 2004)
osobám, které pečují o dítě nebo mladého člověka od 1 roku do 35 let se
zdravotním postižením, rehabilitační asistence
Bc. et Bc. Aneta Badžgoňová, 774 244 259, 552 301 405, respit@prorodiny.cz
sociálně aktivizační služba BRÁNA – integrační klub (od roku 2004)
pro dospívající děti a mladé lidi od 12 do 35 let se zdravotním postižením;
individuální i skupinové aktivity, doprovod na akce, výlety, pobytové akce,
Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS., 774 244 081, 552 301 408, brana@prorodiny.cz
odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE (od roku 2005)
podpora při řešení obtížné životní situace dětem a mladým lidem se zdravotním
postižením do 35 let, jejich rodinám a osobám pečujícím,
Bc. Monika Olšaníková, DiS., 774 244 256, 552 301 406, pruvodce@prorodiny.cz
Centrum pro rodinu
a sociální péči z. s.
Projekt VÝZVA
Syllabova 19
703 86 Ostrava-Vítkovice
vyzva@prorodiny.cz
Projekt VÝZVA
je středisko spolku
Centrum pro rodinu
a sociální péči z. s.

Děkujeme za pomoc, spolupráci a podporu:
Moravskoslezský kraj • Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice • Městský obvod Hrabová • Městský obvod Martinov
Městský obvod Ostrava-Jih • Městský obvod Poruba • Městský obvod Stará Bělá
Obec Albrechtice • Obec Dobrá Obec • Obec Hať • Obec Kobeřice • Obec Ludgeřovice
Obec Sedliště • Obec Trnávka • Obec Vendryně • Obec Velká Polom
Biskupství ostravsko-opavské • Úřady práce
Nadace rozvoje pro občanskou společnost ze sbírky Pomozte dětem
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadace rozvoje zdraví
Nadační fond Veolia
Nadační fond Kousek po kousku
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
Siemens Fond Pomoci
Život dětem o.p.s.
KŘÍDLENÍ nadační fond
Vyšší odborná škola sociální Ostrava
Ostravská univerzita – Lékařská fakulta
Ostravská univerzita – Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita – Filosofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci – Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Gymnázium Olgy Havlové • Střední pedagogická škola sv. Anežky České
Dům kultury města Ostravy a.s.
Bravantické lahůdky • CALUMITE s.r.o. • Factory velkoplošný tisk s.r.o.
Forum Nová Karolina • Ing. Vladimír Hodina – INTENA • ha-vel family s.r.o.
GMP MIX a.s. • Kofola a. s. • LEDKO Svítidla Králův Dvůr a.s. • METALFLEX CZ s.r.o.
MF DNES • Miska kontakt • Ostravské komunikace a.s. • Portaflex s.r.o. • Program
Ostrava • Radio ČasRadio Proglas • družstvo SeePOINT • STAPRO s.r.o. • Tiskárna
Kleinwächter Turistický oddíl Buntaranta • TV Fabex Ostravsko • TV NOE • TV Polar
VELA CZECH, s.r.o. • ZAM - SERVIS s.r.o.
Eva Benová • RNDr. Dominik Dřímal • Irena Foralová • Pavel Hejátko
Kateřina Hurníková • Marek Matula • Markéta Nováčková • Věra Ološovská
Renáta Rylková • Drahomíra Rysová • MUDr. Milan Řehořek • Lucie Sabevová
Lumír Swiech • Ing. Jiří Třetina • manželé Fritschkovi • Hodečkovi • Kolouchovi
Kunčarovi • Mikovi • Zuchničtí
VÝZVA zpravodaj Projektu VÝZVA,
střediska zapsaného spolku Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě.
Zapsán do evidence periodického tisku pod ev.č. MK ČR E 15625.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Názor redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem článků.
Kontaktní adresa redakce: Martina Kurdzielová, 774 244 082, e-mail: vyzva@prorodiny.cz
uzávěrka příštího čísla 16. 6. 2017

Kontakty na nás, sídlo organizace
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava
tel.:
597 822 232
e-mail: cpr@prorodiny.cz
www.prorodiny.cz
www.facebook.com/prorodiny
IČO:
48804517
Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800

Adresa projektu
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Projekt VÝZVA
Syllabova 19 (areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity)
703 86 Ostrava-Vítkovice
tel:
552 301 404
e-mail: vyzva@prorodiny.cz
www.vyzva.prorodiny.cz

Naši činnost podpořili

DMS = dárcovská SMS
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. můžete podpořit i prostřednictvím DMS ve výši 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč.
V případě jednorázové podpory zašlete SMS zprávu s částkou, kterou chcete poslat, ve tvaru:

DMS PRORODINY 30, DMS PRORODINY 60, DMS PRORODINY 90.
V případě pravidelné podpory, kdy vám bude odečteno 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč každý měsíc, pak:

DMS TRV PRORODINY 30, DMS TRV PRORODINY 60, DMS TRV PRORODINY 90.
Zprávu zašlete na číslo 87777. Děkujeme.

