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Úvodník

1

Milé kolegyně, milí kolegové,
milí spolupracovníci a všichni, kdo jste s VÝZVOU jakkoliv propojeni,
rád bych „se rozloučil“, byť je to takové loučení napůl, protože se stejně budeme
potkávat - v rámci mediací na Syllabově, možná při společných projektech, či jiných
příležitostech, v životě. 
Jak to uchopit do pár slov nebo řádků. Bylo mi (nám oběma) vždy ctí pracovat v Centru,
s Vámi. S Centrem jsme s Lenkou spolupracovali brzy po jeho založení – při rozjezdu
kurzu Manželských setkání, při mnohaleté práci s pečovateli atd. Od ledna 2002 jsme
v Centru z pověření otce biskupa (a s velkou a zásadní podporou Honzy Zajíčka) spolu
s Lenkou naplno pracovali pro lidi s handicapem a jejich rodiny. Tak postupně z potřeb
všech těchto lidí vzniklo Středisko VÝZVA. S podporou mnoha skvělých
spolupracovníků a především s obrovským Božím požehnáním. Přesto, že jsem byl od
roku 2009 v Centru pověřen i dalšími úkoly, zůstával jsem skrze porady s Rosťou
a týmem VÝZVY propojen s potřebami střediska i rodin, jimž poskytujeme služby.
V roce 2012 bylo naše srdce osloveno Bohem, abychom prohloubili svou práci
a odpověděli tak na hledání mladých lidí na vozíku (jezdících), na jejich touhu po
přátelství, po společenství (i duchovním), touhu najít smysl svého života, mít možnost
naplnit jej službou pro druhé. V srpnu 2014 z pověření otce biskupa F. V. Lobkowicze
proběhla v Sedlištích první letní obnova pro jezdící i chodící a začal tak další úsek naší
cesty, doprovázení těchto lidí. Je to krásná a nesmírně bohatá vinice. Dlouho jsme
hledali, jak toto „rozšíření“ našeho poslání uchopit, včlenit či rozšířit v rámci Centra.
Nakonec z přání otce biskupa vznikl vloni spolek VSTAŇ A CHOĎ, který má odpovídat
na tyto potřeby a naše práce se tak ještě více nasměrovala mimo Centrum.
Chceme touto cestou moc poděkovat všem, se kterými jsme se mohli podílet na
vytváření VÝZVY i jiných aktivit Centra. Chceme také moc poděkovat všem, kteří dále
poctivě nesou ducha a smysl VÝZVY, kteří tak respektují Boží řád věcí. Bylo nám ctí…
Přejeme
Vám
všem
dostatek sil, vytrvalosti,
radosti, kreativity a Božího
požehnání do dalších let
Vaší smysluplné práce
a samozřejmě
pohodu
a lásku ve Vašich rodinách
a vztazích. Centru přejeme
jen to nejlepší, protože je
to vzácné Boží dílo.
Prosíme
také
Vás
o modlitby za nás a „naši“
novou vinici.
Přejeme všem pokojnou a požehnanou postní, zimní, jarní a vlastně jakoukoliv dobu .
Milan a Lenka Svojanovští
Tímto také předáváme tento „novinářský prostor“ někomu či něčemu jinému .
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Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA

VSTUP DO NOVÉHO ROKU S NOVÝM VZDĚLÁVÁNÍM PRO
OSOBNÍ ASISTENTY
Letošní rok jsme zahájili soubor povinného vzdělávání pro
osobní asistenty nelehkým tématem, a to modelovými
situacemi.
Toto téma je všeobecně málo oblíbené, ale velmi důležité. V
průběhu asistence v praxi vyvstávají různá témata
a problémy, se kterými se osobní asistenti setkávají. Při
modelových situacích mají možnost si tyto situace znova
vyzkoušet, najít na ně řešení a přitom dát dobrý návod
i kolegům, kterých se situace také týká.
V průběhu roku máme pro osobní asistenty naplánováno spoustu zajímavého
vzdělávání od tématu sexuality lidí s postižením, přes úvod do problematiky autismu, po
téma udržení hranic v profesionálním vztahu.
Těšíme se, že tato školení budou pro osobní asistenty zajímavá a přínosná.
Lenka Riemlová, DiS., služba OASA

SVĚTLUŠKA SVÍTÍ I V NAŠÍ OSOBNÍ ASISTENCI OASA
Projekt „Můžu žít podle svého“ – osobní
asistence OASA u dospívajících
a mladých lidí se zrakovým postižením
je realizován za pomoci Nadačního fondu
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
NFČR podpořilo poskytování osobní asistence u mladých lidí se zrakovým postižením
pro rok 2018 nadačním příspěvkem ze sbírky Světluška ve výši 60 000 Kč.

OSOBNÍ ASISTENCE NA PLESE
Stává se už milou pravidelností, že uživatele služby OASA
doprovázejí na ples osobní asistentky.
Letos to byl ples „V rytmu ročních dob“.
Každoročně míváme dobré zpětné vazby uživatelů, že si ples užívali,
a že se těší na další ročník .
Lenka Riemlová, DiS., služba OASA

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

DALŠÍ NOVÁ POSILA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY RESPIT
Začátek roku 2018 se v odlehčovací službě RESPIT nese ve
znamení změn.
V lednu k nám nastoupil Petr Grobař, DiS., který má
s prací sociálního pracovníka již zkušenosti. Tímto vítáme
Petra v našem týmu a těšíme se na spolupráci!
Koncem ledna jsme se také v RESPITU rozloučili s naší
skvělou kolegyní Bc. Lenkou Sládkovou, DiS.
Pořád ji ale můžete potkávat tady v Centru pro rodinu
a sociální péči. Přešla jen do oddělení PR a fundraisingu
a my jí samozřejmě přejeme, aby se jí tam dařilo!
Bc. Alexandra Karasová, služba RESPIT

STÁŽ VE FYZIO BESKYD
Letos v únoru měli naši
rehabilitační
asistenti
možnost účastnit se
stáže ve Fyzio Beskyd
s.r.o., kterou je provedla
Mgr. Veronika Kristková.
Asistenti viděli různé
techniky a metody práce
převážně
s dětmi
s tělesným postižením.
Podle zpětných vazeb
pro ně byla stáž velmi
přínosná.
„Stáž pro mě byla určitě
velkým přínosem. Byla
jsem ve druhé skupině,
kde se první dítě odhlásilo a místo toho jsme měli dospělého pacienta, což rozhodně
nevadilo, naopak jsem to velice ráda přivítala. U všech handicapovaných dětí, se kterými
se cvičilo, jsem viděla různé způsoby cvičení. Obohatil mě přístup k pacientům, způsob
manipulace, ale nejen to. Všechny naše dotazy byly zodpovězeny, jednotlivé cviky
vysvětleny, co je důležité, na co se zaměřit, jak to má vypadat, proč tomu tak je. Moc
děkuji, že jsem se mohla zúčastnit.“
asistentka odlehčovací služby Amálie

Středisko VÝZVA
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Středisko VÝZVA nabízí

PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PRO RODINY S DĚTMI
Nabízíme Vám širokou škálu pomůcek a potřeb,
které jsou určeny nejen osobám se zdravotním
postižením, ale také osobám s dočasnou změnou
zdravotního stavu a rodinám se zdravými dětmi.
V naší půjčovně si můžete zapůjčit:
-

Rehabilitační a polohovací pomůcky určené
k dlouhodobé rehabilitaci nebo nápravě
zdravotního stavu po úrazech a operacích
(např. rehabilitační válce, klíny, vaky, sítě,
balanční pomůcky, hmatové disky, dotykový
chodníček, pískovnička)

-

Didaktické pomůcky vhodné pro rozvoj
motoriky, logického myšlení a smyslového
vnímání (např. didaktické hry, světelný panel,
puzzle, skládačky, piktogramy)

-

Kompenzační pomůcky pro zmírnění nebo
překonání hendikepu pro osoby se zdravotním postižením (např. elektrické lůžko,
lehátko do vany, mechanický vozík, schodolez, nájezdové rampy, komunikátory, iPAD, speciální počítačové příslušenství)

-

Sportovní potřeby pro sport a volný čas osob se zdravotním postižením a rodin
s dětmi (např. tříkolka, cyklovozík BENECYKL, cyklovozík CROOZER, handbike,
monoski, saně Snow komfort, přídavné kolečko k invalidnímu vozíku, speciální
vozítko SPECO)

Veškeré pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemné smlouvy a zpoplatněny dle
platného ceníku.
Na www.prorodiny.cz i www.vyzva.prorodiny.cz pro vás připravujeme rychlý odkaz na
stránku PŮJČOVNA POMŮCEK s aktuálním nabízeným seznamem pomůcek, ceníkem
a pravidly nájmu pomůcek.
Máte-li dotazy ohledně výběru vhodné pomůcky nebo zájem o zapůjčení, kontaktujte
nás, rádi Vám poradíme!
Těšíme se na Vás
kontakt Mgr. Karolína Schmidtmeyerová, tel.: 774 244 511, 774 202 442
Středisko VÝZVA (areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity)
Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice, pujcovna@prorodiny.cz
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Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

SVĚTLO MLADÝM S HANDICAPEM
2. 12. 2017 se již tradičně konalo Světlo mladým s handicapem,
benefiční prodej žárovek pro integrační klub BRÁNA. Tento
rok byl však speciální tím, že byl již 10.! Pro některé z nás to
bylo poprvé, jiní už byli ostřílení profesionálové.
Během celého dne se nás plno vystřídalo a užili jsme si
společně super den, dopomáhal k tomu také doprovodný
program či odpočinková zóna.
Pro některé to byla zkouška odhození studu, či procvičení
komunikace ve velkém počtu lidí, ale zvládli jsme to bravurně
.
Děkujeme všem, co se podíleli na tomto dni, přátelům
z Buntaranty, lidem v zázemích, každý svým dílem přispěl do skvělého výsledku. Těšíme
se na další rok!
Veronika Hejtmanová, BRÁNA
Děkujeme také vystupujícím mladým umělcům z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Kapele AD, Kapele Tulejbus, Young
Lighters, Memory Loss, Last Beat a Swingové partičce ze ZUŠ J. A. Komenského Studénka a ZUŠ Vítkov, Kapele VoZemPrásk,
Pop Academy a Kapele NADĚJE, dobrovolníkům, Klaunům na volné noze, Forum Nová Karolina, sponzorům benefice LEDKO
a.s., METALFLEX CZ s.r.o., SeePOINT družstvo, Calumite s.r.o., Wienerberger a.s., Radio Čas, Pekařství Bartovice - jako od
babičky a mediálním partnerům Český rozhlas Ostrava a Program.
Děkujeme všem, kteří přispěli koupí žárovky či jiným příspěvkem.

A děkujeme Nadaci Divoké husy za vánoční dárek formou podpory výtěžku akce
Světlo mladým s handicapem 2017 v hodnotě 30 000 Kč. DĚKUJEME!!!

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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VÁNOČNÍ TRHY KATOWICE

9. 12. 2017

Tak jako každý rok jsme se vydali na vánoční trhy, tento rok opět do Polska do města
Katowice. Využili jsme skvělé mluvčí schopnosti Darči a vzali ji s sebou .
Katowice byly pohádkově vyzdobené, na každém rohu něco vonělo, někdo zpíval, všichni
jsme ochutnali místní speciality, někteří udělali degustaci punče a svařáku, procvičili jsme
si svou polskou slovní zásobu.
Když na nás přišla zima, šli jsme se schovat do obchodního centra, kde jsme si dali oběd,
každý si sám vybral a objednal, co uznal za vhodné. Po obědě už nás čekaly noční
Katowice a kouzelná výzdoba.
Byl to skvělý zážitek a zkušenost. Nasáli jsme vánoční náladu a jeli zase domů. Uvidíme,
jakou destinaci si vybereme další rok .
Veronika Hejtmanová, BRÁNA
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Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

DOBROVOLNÍK ROKU 2017
Ostrava již sedm let oceňuje práci dobrovolníků působících
na území města. V úterý 5. prosince sedm z nich převzalo
čestnou plaketu Dobrovolník roku 2017. V prostorách
radnice je předal náměstek primátora Zbyněk Pražák.
Za nejvíc odpracovaných dobrovolnických hodin převzala
cenu Dobrovolník roku 2017 naše Veronika Hejtmanová,
která jako dobrovolnice za 5 let věnovala BRÁNĚ 856
hodin.
Verunko gratulujeme a děkujeme, jsme na Tebe hrdí!

PERSONÁLNÍ ZMĚNA V BRÁNĚ
V lednu jsme se v BRÁNĚ rozloučili s naší milou kolegyní
Kačkou Vaškovou, která odchází na mateřskou dovolenou.
Na místo sociální pracovnice za Kačku do BRÁNY nastupuje
částí svého úvazku Karolína Schmidtmeyerová, kterou už
mnozí znáte jako milou „průvodkyni“ z RODINNÉHO
PRŮVODCE.
Kačce přejeme krásný a radostný život a Karolíně, ať ji
i práce v BRÁNĚ naplňuje a těší.
Mgr. Karolína Schmidtmeyerová
774 244 083, kshmidtmeyerova@prorodiny.cz

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

9

10

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

VÁNOČNÍ VEČÍREK
Dne 15. 12. 2017 jsme si přichystali pro všechny
z Brány vánoční večírek, jako sladkou tečku za
celým krásným rokem 2017. Účast byla hojná,
občerstvení plno. Nechyběly emotivní chvilky, jako
například loučení naší Kačenky s Bránou, rozloučila
se s námi také naše dlouholetá kamarádka Terka.
Jelikož byl večírek na dvě části, rychle jsme si
rozdali dárečky a nachystali se na přesun na SŠ
prof. Zdeňka Matějčka, kde nás čekal koncert
Speciální kouzlo vánoc, které spoluorganizovaly
naše dvě dobrovolnice . Vystupovali zde různí
lidé se zdravotním postižením, bylo to tudíž
i velkou inspirací a příjemně stráveným časem ve
vánočním duchu. Ještě jednou moc děkujeme za
možnost se koncertu účastnit a také za přední
místa našim dobrovolnicím Kačce a Vendy!
Veronika Hejtmanová, BRÁNA

VÁNOČNÍ VEČÍREK
Vánoční večírek se konal v pátek 15. prosince. Akce začala v 14:00 hod. v klubovně
Brány. Byli jsme tam všichni. Po drobném občerstvení jsme si dali dárečky a všichni jsme
dostali CD s fotkami z našich akcí. Potom jsme se bavili o tom, jaké akce budou v příštím
roce. Vypadá to, že bude plno zajímavých akcí a výletů. Určitě se máme na co těšit.
Kolem 16:00 hod. jsme se přesunuli na školu prof. Zdeňka Matějčka, kde od 17:00 hod.
probíhala benefiční akce Speciální kouzlo vánoc. Shlédli jsme několik pěkných
hudebních vystoupení a ochutnali nabízené občerstvení. A nechyběla tam ani tombola
se zajímavými cenami. Celá akce se moc povedla a líbila se nám.
Napsal: Michal Kvača

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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DRAMA BRÁNA NA PLESE V RYTMU ROČNÍCH DOB
Ahojky

,

letos to pro mě bylo hlavně
o zodpovědnosti a odvaze. Ptáte se proč?
Ti, co byli na plese už vědí, co tím chci říci,
vám ostatním to ráda vysvětlím.
Stejně jako předchozí ročníky, tak i letos si
uživatelé integračního klubu BRÁNA
připravili krátké vystoupení ve skupině
Dramatická dílna. Tento rok se mi konečně
povedlo být toho součástí a jsem na sebe
a své kamarády hrdá za to, s jakou chutí
a odhodláním jsme tuto nabídku přijali.
Nacvičovali jsme dva měsíce. Na zkouškách jsme se tak bavili, tolik legrace tam bylo, že
jsme měli větší a větší chuť představení vylepšovat k dokonalosti. Důkazem toho bylo,
že jsme pokaždé přicházeli s novými nápady, jak to ještě vylepšit.
A povedlo se! Samozřejmě, že v den D nás malinko přepadla tréma, ale my jsme se
nedali a udělali všem krásné představení. Naše scénka se moc líbila a nás to těší.
Ples byl opět vydařený. Moc jsme si to všichni užili. Už se těšíme, až budeme
připravovat scénku na příští ples !
Monika Galasová, dramadílna BRÁNA
Děkujeme Simoně Nyitrayové za vedení Dramadílny, režiji, scénář a nácvik poetického
představení, Šárce Buštíkové a Lee Žůrkové z šicí dílny za kostýmy a všem hercům z Dramatické
dílny intagračního klubu BRÁNA za odvahu a skvělé výkony.
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Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

NÁŠ PLES V RYTMU ROČNÍCH DOB
Jistě Vám neunikla informace o již 15. plesu
naší organizace, který se uskutečnil 9. února
2018 v Domě kultury města Ostravy.
Přípravy,
objednávání,
potvrzování,
zamlouvání i přemlouvání, nákupy i dekorace,
nakládání i vykládání, to vše a ještě více je již za
námi.
Na ples přišlo skvělých téměř 300 lidí, kteří
s námi zahájili oslavy 25 let fungování Centra
pro rodinu a sociální péči z. s., kteří se bavili
„V rytmu ročních dob“ a příjemné atmosféře,
kterou
připravili
naši
zaměstnanci
a dobrovolníci. Účastníci plesu se mohli
občerstvit dobrým jídlem a pitím, vyfotit ve
stylově připraveném fotokoutku a odnést si
domů něco z naší „Sklizně“.
Zapojili se také uživatelé a dobrovolníci
integračního klubu BRÁNA při poetickém představení Čtvero ročních dob.
Děkujeme všem za podporu a pomoc, bez které by se ples naší organizace neobešel.
za tým organizátorů, Lenka Sládková
PLES PODPOŘILI:
Biskupství ostravsko-opavské
Bravantické lahůdky
DOV Dolní Vitkovice.cz
Hopík
Horsák Vinotéka
Kadeřnictví Věra Tománková
Kofola a. s.
Krásná rehabilitace Markéta Hurníková
Ledko a.s.
Linde
Penzion Borůvka Špindlerův Mlýn
Podzim chutí a vůní
Rappa
TV Noe
ÚMOb Slezská Ostrava
ÚMOb Martinov
ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
Vlněné sestry
Ve An-sofshell pro děti
Zemědělská zkušební stanice s.r.o.
Gabriela Máchová
Markéta Nováčková
Martin Sikora
rodina Daňova, Dybalova,
Chrástkova,Kaňokova, Kotáskova,
Mochova, Mrozkova, Petrůjova,
Ptáčníkova, Putzlacherova
Rylkova, Sládkova, Szymikova,
Zendulkova, Zuchnických
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Středisko VÝZVA

Středisko VÝZVA
nabízí dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám
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,
Darina Pawlaková, 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
Mimo režim sociálních služeb VÝZVA dále nabízí:

Půjčovnu pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a pro rodiny s dětmi
půjčovna kompenzačních, rehabilitačních, didaktických pomůcek a speciálního
sportovního vybavení
Mgr. Karolína Schmidtmeyerová, 774 244 511, pujcovna@prorodiny.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA
Syllabova 19
703 86 Ostrava-Vítkovice
vyzva@prorodiny.cz

Děkujeme za pomoc, spolupráci a podporu:
Moravskoslezský kraj • Statutární město Ostrava • Statutární město Havířov
Městský obvod Krásné Pole • Městský obvod Poruba • Městský obvod Stará Bělá
Obec Albrechtice • Obec Dobrá • Obec Kobeřice • Obec Ludgeřovice • Obec Řepiště
Obec Sedliště • Obec Velká Polom • Obec Vendryně • Obec Vřesina
Nadace rozvoje pro občanskou společnost ze sbírky Pomozte dětem
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadace ČEZ
NADACE CHARTY 77 Konto Bariéry
Nadace DIVOKÉ HUSY
Nadační fond RESIDOMO
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
Biskupství ostravsko-opavské
Dům kultury města Ostravy a.s.
Ostravská univerzita – Lékařská fakulta
Ostravská univerzita – Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita – Filosofická fakulta
Turistický oddíl Buntaranta
Univerzita Palackého v Olomouci – Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Úřady práce
Vyšší odborná škola sociální Ostrava
ZUŠ J. A. Komenského Studénka
ZUŠ Vítkov
Bravantické lahůdky • CALUMITE s.r.o. • Český rozhlas Ostrava • Forum Nová Karolina
GMP MIX a.s. • Ing. Vladimír Hodina – INTENA • Kofola a. s. • Linde Gas a.s. Ostrava
LEDKO Svítidla Králův Dvůr a.s. • METALFLEX CZ s.r.o. • Portaflex s.r.o. •
Radio Čas • SeePOINT družstvo • SEMPER CORPORATION, s.r.o. • STAPRO s.r.o.
Tiskárna Kleinwächter • TV NOE • VELA CZECH, s.r.o. • VRBICA STAVBY s.r.o.
VVM-IPSO s.r.o. FULNEK • Wienerberger a.s.
Vladimír Gajda • Pavel Hejátko • Kateřina Hurníková • Marek Matula • Marek Michalík
MUDr. Milan Řehořek • Lucie Sabevová • Lumír Swiech • David Ševčík • Ing. Jiří Třetina
manželé Hodečkovi • Kolouchovi • Zuchničtí

VÝZVA zpravodaj Střediska VÝZVA a jeho sociálních služeb pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením.
VÝZVA je středisko 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 13. 4. 2018

Kontakty, 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.
Středisko 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
Líbí se Vám naše činnost a chcete nás finančně podpořit?
Můžete na 1660723399/0800 DAR VÝZVA. DĚKUJEME.

Naši činnost podpořili

