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O VÝZVĚ
Každý jdeme životem s nějakou výzvou.
Pro děti a mladé lidi se zdravotním
postižením a jejich pečující rodiny je životní
výzvou jejich nelehká situace.
Naše Středisko VÝZVA jim již 16 let pomáhá
překonávat překážky, aby mohli žít běžným
životem.
Dětem a mladým lidem se zdravotním
postižením pomáhá žít životem, který se
podobá běžnému životu jejich vrstevníků,
nabízí jim nové možnosti a zkušenosti
a překonává s nimi znevýhodnění, které jim
jejich situace přináší.

poradenství, podpora, setkávání pečujících,
motivace, vzdělávání, konzultace v oblasti pomůcek

Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá
jim zvládat náročnou péči a těžkou životní
situaci.
VÝZVA nabízí čtyři sociální služby: odborné
sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE,
osobní asistenci OASA, odlehčovací službu
RESPIT
a sociálně
aktivizační
službu
integrační klub BRÁNA, mimo režim
sociálních služeb pak nabízí Půjčovnu
pomůcek pro osoby se zdravotním
postižením a pro rodiny s dětmi.

osobní asistence dle potřeb, na míru, kdykoli

Ročně VÝZVA poskytne své služby 280
uživatelům. Děkujeme všem, kdo nám v tom
pomáhají.
V tomto zpravodaji píšeme o tom, čím
VÝZVA žije a co se v našich službách děje.

odlehčení, podpora odpočinku a seberealizace
pečujících, rehabilitační asistence

Více najdete na www.vyzva.prorodiny.cz

pro osoby se zdravotním postižením
a pro rodiny s dětmi

podpora v osamostatňování na cestě k dospělosti,
setkávání, aktivity, výlety, dobrovolnictví
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Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA, odlehčovací služba RESPIT

BŘEZNOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OSOBNÍCH ASISTENTŮ
V únoru ve službě OASA proběhly osobní pohovory s asistenty. Součástí osobních
pohovorů byly i individuální supervize asistentů, které nově vede paní Mgr. et Mgr. Hana
Baránková.
Celkem se osobních pohovorů i individuálních supervizí zúčastnilo 30 osobních
asistentů.
V měsíci březnu osobní asistenti absolvovali vzdělávání s názvem „Sexem sek sem –
sexualita lidí s postižením“. V tomto zajímavém školení s nelehkým tématem si asistenti
osvěžili některé informace z oblasti péče o osobní hygienu, ošetřovatelské postupy,
dozvěděli se plno nových informací z oblasti sexuality jak z pohledu biologické tak
emoční funkce. Věříme, že toto školení bylo pro asistenty přínosem.
Na měsíc duben máme naplánováno další zajímavé vzdělávání – navštíví nás paní
Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. s tématem „Jak porozumět autismu – myšlení a chování
lidí s autismem“. Vzdělávání bude akreditováno.
Lenka Riemlová, Lucie Krowiarzová, služba 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.

Poskytování osobní asistence OASA u dětí se zdravotním postižením je
financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací
rozvoje občanské společnosti. NROS z 19. ročníku sbírky POMOZTE DĚTEM!
podpořila projekt "OASA pro život dětí s postižením“ částkou 350 000 Kč, díky
níž pomáháme žít 30 dětem s postižením tak, jak potřebují.

Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT
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PERSONÁLNÍ ZMĚNY V ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ RESPIT
Na konci února skončila v RESPITU jako vedoucí služby naše velká opora týmu Aneta
Badžgoňová. Aneta se po zralé úvaze rozhodla ukončit své působení v CPR a využila
příležitost dále rozvíjet svůj potenciál jinde. Přejeme jí hodně štěstí a spokojenosti
v nové práci.
Vedoucí služby RESPIT je od 1. března Bc. Alexandra Karasová,
která pracovala v RESPITU dva roky jako asistent odlehčovací služby
a od podzimu byla zástupce vedoucí služby a sociální pracovnice.
Kontakt:
Bc. Alexandra Karasová,
vedoucí služby a sociální pracovník
774 244 258, akarasova@prorodiny.cz, respit@prorodiny.cz

RESPIT PRO RAIN MAN
V prostorách klubovny Centra pro rodinu a sociální péči se koná zpravidla každý druhý
pátek v měsíci od 16:00 do 19:00 hodin setkání spolku rodičů a přátel dětí s autismem
s názvem RAIN MAN.
Během studií na Ostravské univerzitě mne práce asistenta odlehčovací služby zaujala
nejen tím, že mohu dělat práci, která mne baví, ale zároveň mohu pomáhat lidem, kteří
pomoc potřebují. Právě proto se téměř s pravidelností jako asistent odlehčovací služby
zúčastňuji setkání spolku RAIN MAN. Vysoce kladně hodnotím možnost uživatelů
služby setkávat se s vrstevníky se stejným zdravotním postižením. Zároveň nemohu
opomenout podporu v navazování a udržování přirozených sociálních vztahů, včetně
rozvinutí svých dovedností. Všichni pracovníci i asistenti naslouchají potřebám uživatelů
a podle možností je pomáhají naplnit, tedy pomáhají zlepšit
kvalitu jejich života.
Věřím, že pro uživatele je prima strávit podvečer ve společnosti
příjemných lidí, kteří zažívají obdobné starosti. Všichni tak
mohou přijít na jiné myšlenky, popovídat si, naučit se něco
nového a sdělit si své zkušenosti. Z pohledu asistenta vnímám
jako důležité se chovat k uživatelům služby laskavě, zdvořile,
mít pro ně milá slova a pokud to lze, obejmout, pohladit
a usmívat se. Spokojenost uživatelů je důkazem dobře fungující
služby. Doufám, že všichni „RAIN MANeňáci“ mně tato slova
potvrdí.
Bc. Petra Černecká, asistentka odlehčovací služby
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Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

RODINNÝ PRŮVODCE ZVE

Příspěvek na péči
jak se co nejlépe připravit na řízení,
proces posuzování, opravné prostředky, odvolací proces

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
průkaz OZP, příspěvek na mobilitu, evropský parkovací průkaz,
příspěvek na zvláštní pomůcku, odvolání proti rozhodnutí

Svéprávnost
Invalidní důchody
V rámci setkání je prostor pro vaše dotazy a diskuzi.

Kdy:
Kde:

ve středu 16. 5. 2018 od 9:00 – 12:00
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice

Zájemce prosíme o nahlášení účasti do 11. 5. 2018 na email pruvodce@prorodiny.cz,
nebo na telefonních číslech 774 244 256, 774 244 511.
ÚČAST ZDARMA. Počet míst omezen.
TĚŠÍ SE NA VÁS TÝM SLUŽBY RODINNÝ PRŮVODCE
https://www.facebook.com/poradenstvirodinnypruvodce

Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
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RODINNÝ PRŮVODCE ZVE

Když je péče zvláště náročná, je těžké najít si čas ještě pro sebe. Jak dlouho můžu
vydržet? Poznám včas, že mi dochází síly? Můžu ještě něco změnit, když jedu na doraz
a jsem v rozjetém vlaku? Chci dobře pečovat – co ještě pro to můžu udělat?
Setkání je interaktivní, a proto jsou všechny vaše pohledy, otázky a témata srdečně
vítány!

Kdy:
Kde:

ve středu 6. 6. 2018 od 9:00 – 12:00
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice

Zájemce prosíme o nahlášení účasti do 2. 6. 2018 na email pruvodce@prorodiny.cz,
nebo na telefonních číslech 774 244 256, 774 244 511.
ÚČAST ZDARMA. Počet míst omezen.
TĚŠÍ SE NA VÁS LEKTORKA TEREZA JUCHELKOVÁ
A TÝM SLUŽBY RODINNÝ PRŮVODCE
https://www.facebook.com/poradenstvirodinnypruvodce

6

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

BRÁNA S PELÍŠKEM
16. 2. se konal náš první pelíšek v novém roce 2018. Tento se nesl v poklidnějším
duchu, jelikož na všech předchozích jsme makali na přípravách velkých akcí .
Pojali jsme ho tak trochu kuchařsky, jelikož jsme dostali nový palačinkovač, a bylo
nutné jej vyzkoušet!
Společně jsme tedy udělali těsto na palačinky, jeden malý tip pro všechny, dají se na
něm skvěle dělat i bramborové placky, které jsme taky zvládli.
Aby toho nebylo málo, upekli jsme si na snídani perník s marmeládou a kokosem,
který dělala především děvčata . Než se stihlo všechno upéct a všichni najíst bylo
dost hodin, ale ani to nás neodradilo od typického filmového maratonu. Ráno jsme
si trochu přispali, protože snídani už jsme měli hotovou a jak bodla! 
Verča Hejtmanová, BRÁNA

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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VÝLET DO PRAHY NA MATĚJSKOU POUŤ
Do Prahy jsme jeli vlakem. Potom z vlakového nádraží tramvají směr metro.
Po příjezdu na Matějskou pouť jsme se chvíli prošli okolo areálu. Pak jsme každý byli
na kolotoči podle svého výběru. Já jsem byl na řetízkovém.
Potom jsme šli na oběd. Po obědě bylo vystoupení hudební skupiny. Chtěli jsme jít
ještě na kolotoč, ale jelikož už to měli pomalu zavřené, tak jsme to bohužel nestihli.
Potom jsme jeli tramvají a metrem zpět na Staroměstské
náměstí na orloj. Pak jsme šli k Prašné bráně a na Karlův most,
kde jsme se vyfotili. Pak jsme jeli zpátky tramvají a metrem na
vlak.
Ve vlaku jsme už byli unavení a někteří už spali. Výlet se mi líbil,
akorát mám jednu připomínku, že těch kolotočů mohlo být
trošku víc. Ale nic se neděje, příští rok si to vynahradíme, když
znovu pojedeme do Prahy na Matějskou pouť.
napsal Míša Bina

Bylo to fajn Praze, všem se to líbilo, kolotoč byl super a vyšlo počasí 
napsal Libor Delong
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Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

SOBOTNÍ VÝLET DO WIELICZKY
S integračním klubem BRÁNA jsme jeli 24. března do Solného dolu Wieliczka v Polsku,
který se nachází blízko Krakova. Světově prosnulý polský solný důl,který jsme navštívili,
je jediný na světě, který fungoval od středověku až do současnosti.
Důl má 9 pater a sahá až do hloubky 327 m a má asi 300 m chodeb. Nejvíce mě však
zaujal obrovský sál, kaple svaté Kingy, celý prostor byl osvícen nádhernými křišťálovými
(solnými) lustry a stěny zdobily sochy ve víkle ncích. Sál slouží i k svatebním obřadům
a pořádají se zde i hudební koncerty. Tuto kapli s ohromnými prostory hloubili horníci 30
let.
V dole jsme uviděli i solné jezero,které slouží k léčebným účelům. Důl
je zařazen do seznamu kulturního dědictví UNESCO a ročně sem
přijede téměř 1 milion lidí z celého světa.
Výlet se mi moc líbil, adrenalinovým zážitkem byla i rychlá jízda
potmě výtahem při sjíždědí do dolu.
napsala Michaela Strachottová

Vělička se mi moc líbila, průvodce byl super a hezky povídal.
napsal Libor Delong

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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NÁVŠTĚVA BRÁNY NA
INTEGROVANÉM BEZPEČNOSTNÍM CENTRU

112

Děkujeme za možnost vidět práci a zázemí našich záchranářů, děkujeme panu
Tomášovi za nadstandardní odpovědi a děkujeme naší dobrovolnici Barči, která je
dobrovolnou hasičkou a úžasnou exkurzi nám zprostředkovala
Darina Pawlaková, BRÁNA

Povídání se mi moc líbilo, pan hasič byl moc šikovný, provedl nás kolem záchranného
auta i letadla. Bylo to super. Mohl jsem vidět všechno.
napsal Libor Delong
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Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

EXKURZE BRÁNY V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ
V rámci Dospěláků jsme se vydali na návštěvu chráněného bydlení na
ulici Tvorkovských v Ostravě. Nejdříve jsme si společně vysvětlili, co
obnáší bydlet v chráněném bydlení. Také jsme si připravili otázky,
které jsme chtěli položit sociální pracovnici, která nás chráněným
bydlením provázela.
V chráněném bydlení nás vstřícně a s otevřenou náručí přijali nejenom pracovníci, ale
také obyvatelé. Bylo nám objasněno, jak se můžeme do chráněného bydlení dostat
a co všechno musíme splňovat. Dozvěděli jsme se také, že v takovémto druhu bydlení je
poměrně dlouhá čekací lhůta a prozatím mají kapacitně prostor jen pro dva uživatele na
invalidních vozících.
Následně jsme si mohli prohlédnout pokoje uživatelů, které byly útulné, a působili
rodinným prostředím. Závěrem proběhla diskuze s nájemníky, kteří nám ochotně
odpovídali na naše otázky. Jsme velmi rádi, že jsme se exkurze mohli zúčastnit i s rodiči,
kteří měli také spoustu otázek.
Děkujeme chráněnému bydlení za vstřícný přístup a ochotu. Nepochybně je to jeden
z dalších kroků k osamostatnění.
Verča Hejtmanová, BRÁNA

TEAMBUILDING DOBROVOLNÍKŮ V HATI
Stmelování a posílení týmového ducha dobrovolníků a pracovníků "Brány", takto beru
teambuilding já. Jedná se o moji prvotní zkušenost s takovouto akcí a musím na rovinu
říct, užil jsem si to.
Přes říkání vět s pingpongovým míčkem v puse, přes vědomostní soutěž ohledně
"Brány" a další příjemné i nepříjemné soutěže či úkoly, šlo pouze o jednu věc a tou je
pochopení, jak se přibližně cítí člověk, který je celý svůj život upoutaný na vozík a na své
blízké či pracovníky podobných zařízení.
Adam Kondicz,
dobrovolník

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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BRÁNA MÁ NOVÉ AUTO!
Velká radost! Náš Integrační klub BRÁNA
má díky dotaci z Evropské unie a úsilí
a trpělivosti našich kolegů dlouho vysněné vícemístné auto s hydraulickou plošinou
a úpravami pro převoz osob na vozíku! Bude sloužit k zajištění dopravy našich uživatelů
na výletech a dalších sociálně aktivizačních aktivitách v terénu. Děkujeme všem, kdo
nám ho pomohli získat!
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Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

PÁTEČNÍ ČAJOVNA
Tak konečně přišlo jaro..
a vylezlo ven slunce
i BRÁNA s čajovnou 
setkáním, dnes sice bez čaje,
ale s fajn „jen tak“ povídáním 

foto a nálada : Petr Kramarenko, dobrovolník z BRÁNY

I BRÁNA SBÍRALA PRO KUŘE
I v letošním roce se naše organizace
zapojila
do
Peříčkového
týdne
a podpořila tak sbírku NROS KUŘE
Pomozte dětem pro 50 TOP projektů
z celé České republiky pro ohrožené
a znevýhodněné děti.
A stejně jako loni se sbírkou i letos
výrazně pomohla BRÁNA.
A také další uživatelé našich služeb,
dobrovolníci,
přátelé
a
naši
zaměstnanci.
Děkujeme všem za Vaši ochotu, odvahu a pomoc. Moc si vážíme toho, že s nadšením
a úsměvem umíte pomáhat jiným.
A děkujeme všem, kdo si od nás koupili
peříčkovou brož, či jinak přispěli do sbírky,
každá podpora byla pro nás povzbuzením .
Pro KUŘE jsme společnými silami v Ostravě
v pouhých třech kasičkách vybrali krásných
13 465 Kč.
Martina Kurdzielová,
administrátor projektů Střediska VÝZVA
a koordinátor dobrovolníků v Ostravě v rámci akce Peříčkový týden

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

S CPR PRO KUŘE
Dne 4. 4. 2018 jsem se zúčastnil Peříčkového týdne na
podporu Pomozte dětem. Jehož výtěžek poputuje
některým vybraným organizacím.
Tento peříčkový týden hodnotím kladně, stala se mi
milá věc, kdy jedna nejmenovaná paní přispěla
částkou, a to prý hlavně díky tomu, jak jsem o tom
pěkně vyprávěl.
Peříčkových dnů se účastním velmi rád, protože mě
to vždy vnitřně obohatí a mám ke Kuřeti blízko.
Doufám, že i v dalším ročníku mi vyjde čas, abych se
mohl nějak zapojit.
napsal Jakub Kremer
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Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Šicí dílnu integračního klubu BRÁNA
podpořila firma EMITEX PRODUCTS s.r.o.
Naše šicí dílna pro mladé lidi se
zdravotním
postižením
integračního klubu BRÁNA
dostala zásobu materiálu.
V březnu se nám podařilo
zkontaktovat firmu Emitex Products s.r.o. z Ostravy - českého výrobce doplňků ke
kočárkům, autosedačkám a potřeb pro kojence.
Zástupce firmy nám nabídl zbytky materiálů - výplňků a větších kusů látek. Pro tvoření
v šicí dílně se budou určitě hodit. DĚKUJEME!

Pomoc našim uživatelům od dealera vozů ŠKODA
ADIV, spol. s r.o.
Společnost ADIV, spol. s r.o., která je zařazena
do konceptu ŠKODA HANDY, nabízí uživatelům
našich služeb dodávky specializovaných
vozidel pro lidi se zdravotním postižením osobní vozy ŠKODA se speciální úpravou.
Dále pak našim uživatelům nabízí výhodný leasing na osobní vozy ŠKODA a výraznější
slevu v autopůjčovně.
Máte-li o některou z uvedených služeb zájem, kontaktujte ADIV, spol. s r.o.:
Mgr. Vlasta Schreierová, schreierova@adiv.cz .

Nabídka od společnosti GIENGER spol. s.r.o.
Sleva pro naše uživatele
Při komunikaci se společností GIENGER spol. s.r.o.nám byla
nabídnuta sleva pro naše uživatele na sortiment společnosti
s platností do konce roku 2018.
Přehled o výrobcích a službách můžete získat na webové
adrese: www.gienger.cz.
S přímou zakázkou se můžete obracet na paní Pospíšilovou:
KPospisilova@gienger.cz .
Lenka Sládková, oddělení fundraisingu a PR

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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RÁDI BYSTE NÁS PODPOŘILI A NEVÍTE JAK?

LÍBÍ SE VÁM, CO DĚLÁME,
A PŘEMÝŠLÍTE O FINANČNÍ PODPOŘE?
Můžete nás podpořit na bankovní účet: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800
Vybrat si můžete z těchto variabilních symbolů:
100 Dar pro Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
101 Dar Středisko RODINA
102 Dar Středisko VÝZVA
103 Dar OASA
104 Dar RESPIT
105 Dar RODINNÝ PRŮVODCE
106 Dar BRÁNA
108 Dar VÝSTAVY
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu dárce. Firmám vystavujeme
darovací smlouvu, fyzickým osobám automaticky během ledna posíláme potvrzení
o přijetí daru pro daňové účely. Velice si Vaší podpory vážíme a děkujeme za ni!
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Kontakty Střediska VÝZVA

Středisko VÝZVA
nabízí sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a rodiny o ně
pečující a půjčovnu pomůcek:

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)
u dětí a mladých lidí se zdravotním postižením, aby byl jejich pečujícím umožněn
nezbytný odpočinek a seberealizace , rehabilitační asistence
Bc. Alexandra Karasová, 774 244 258, 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 aktivizační činnosti, doprovody na akce, výlety, dobrovolnictví
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, motivační setkání
Bc. Monika Olšaníková, DiS., 774 244 256, 552 301 406, pruvodce@prorodiny.cz
Mimo režim sociálních služeb nabízí:

Půjčovna pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a pro rodiny s dětmi
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
VÝZVA je středisko spolku
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Děkujeme za Vaši podporu
Moravskoslezský kraj • Statutární město Ostrava • Statutární město Havířov
Městský obvod Krásné Pole • Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Městský obvod Ostrava-Jih • Městský obvod Poruba • Městský obvod Stará Bělá
Obec Albrechtice • Obec Dobrá • Obec Kobeřice • Obec Ludgeřovice
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
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
Jan Delong, TRANSPORT • Emitex Products s.r.o. • 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.
Pavel Hejátko • Kateřina Hurníková • Marek Matula • Marek Michalík • Milan Mytyzek
Lumír Swiech • David Ševčík • Ing. Jiří Třetina

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 15. 6. 2018

Sídlo organizace, kontakty
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 Střediska VÝZVA
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

