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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

NOVÉ AUTOMOBILY PRO NAŠE TERÉNNÍ SLUŽBY
V minulém čísle jsme Vám představili nový automobil s hydraulickou plošinou pro
integrační klub BRÁNA. Nyní se dělíme o další naši radost. Nová osobní auta pro naše
terénní služby osobní asistenci OASA a odlehčovací službu RESPIT.

Auta nám pomáhají zajistit poskytování přímé péče u dětí a mladých lidí se zdravotním
postižením v terénu, oblzvláště nám umožňují pružněji zajistit poskytování služby ve
veřejnou dopravou hůře dostupných lokalitách.

Jeden automobil jsme pořídili již na konci loňského roku díky dotaci Moravskoslezkého
kraje, další dva pak na počátku roku letošního díky dotaci Evropské unie. Děkujeme
Moravskoslezskému kraji, Evropskému fondu pro regionální rozvoj a Ministerstvu pro
místní rozvoj za podporu. Moc si jí vážíme.
Martina Kurdzielová, administrátor projektů
Projekt Pořízení automobilů pro osobní asistenci OASA, odlehčovací službu RESPIT a integrační klub BRÁNA je spolufinancován EU.

Projekt Pořízení osobního automobilu pro osobní asistenci OASA je spolufinancován Moravskoslezským krajem.

Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA
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VZDĚLÁVÁNÍ OSOBNÍCH ASISTENTŮ
V měsíci dubnu osobní
asistenti služby OASA,
absolvovali
školení
s názvem
„Jak
porozumět
autismu.
Myšlení a chování lidí
s autismem.“ Školení na
toto důležité téma si
pro nás připravila paní
Mgr.
Veronika
Šporclová, PhD. ze
společnosti
NAUTIS,
z. s.
Toto školení bylo akreditované, konalo se ve dvou dnech z důvodu velkého počtu
zúčastněných asistentů. Paní Šporclová nám přiblížila základní informace o poruše
autistického spektra a aspergerově syndromu a zároveň vyvrátila stereotypní pohled
veřejnosti na lidi s autismem a aspergerovým syndromem. Vysvětlila nám také,
odlišnosti mezi těmito dvěma diagnózami. Poukázala na jiný úhel pohledu v myšlení lidí
s autismem.
V následujícím měsíci květnu probíhaly osobní pohovory, rozvojové rozhovory
a individuální supervize osobních asistentů, které byly rozděleny do tří dnů. Osobních
pohovorů se zúčastnilo 28 osobních asistentů. Supervize byly opět pod vedením Mgr. et
Mgr. Hany Baránkové.
V měsíci červnu ve službě osobní asistence OASA proběhne další kolo výběrového
řízení na nové osobní asistenty. Pro stávající osobní asistenty připravujeme další
vzdělávání na téme Podpora umírajících, pečujících a pozůstalých a komunikace s nimi,
které povede Bc. Andrea Radomská, DiS. z mobilního hospice Strom života.
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
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Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT

Noví rehabilitační asistenti ve službě RESPIT
V květnu proběhlo třetí kolo výběrového řízení, jehož součástí bylo také školení
s fyzioterapeutkami Mgr. Veronikou Kristkovou a Mgr. Dominikou Domašíkovou.
Asistenti se naučili základní techniky práce s osobami s mozkovou obrnou, které později
využijí v praxi.
Bylo přijato 15 nových asistentů pro rehabilitační asistenci, kteří se nyní postupně
zaučují v rodinách.

Školení asistentů RESPITu
Začátkem června se asistenti zúčastnili školení na téma Prevence bolestí zad pro
pracovníky v přímé péče. Dozvěděli se mnoho nových informací, jak předcházet
bolestem zad
při práci i v každodenním životě. Zkusili si také několik cviků pro
zpevnění zádového svalstva.
Alexandra Karasová, služba RESPIT

Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
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TEMATICKÉ SETKÁVÁNÍ PEČUJÍCÍCH
Tematické setkávání pečujících o děti a mladé lidi se zdravotním postižením na
téma Jak pečovat a nezbláznit se - prevence syndromu vyhoření s lektorkou
Terezou Juchelkovou proběhlo 6. června. Nad dalšími tématy na setkání s vámi se
těšíme po prázdninách.
RODINNÝ PRŮVODCE
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Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

OSVĚTIM – TOVÁRNA NA SMRT
Jsou místa, která by za svůj život měl navštívit alespoň jednou
každý Evropan, bez rozdílu rasy a národa, pro kterého není
minulost zapomenutou etapou dějin lidstva.
Návštěva Osvětimi je specifická, je to zcela něco jiného než výlet za památkami
typu hradu nebo zámku či prohlídky města. Bude tu na vás mnohem více dýchat
atmosféra minulosti, a to tím intenzivněji, čím více si budete uvědomovat
a poznávat, jaké hrůzy se tu odehrávaly.
Pro nás v Bráně bylo důležité vidět to specifické prostředí, kde převládalo ticho.
Každý se pral s nezodpovězenými myšlenkami. Nejvíce na nás zapůsobila část, kde
jsme mohli vidět zdravotní pomůcky, jako jsou berle, ortézy. Průvodce nám sdělil,
že všichni s jakoukoli odchylkou od „normálu“, byli posláni na přímou smrt.
Byl to silný okamžik, kdy nastalo hrobové ticho, ve kterém jsme si uvědomovali, že
v té době bychom neměli právo žít. Toto poznání bylo velmi náročné. Nicméně zažít
to, bylo pro nás důležité.
Náročné byly samozřejmě i naše přesuny v Osvětimi. Děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří nám pomohli překonat velmi náročné podmínky a také panu
průvodci, který měl s námi trpělivost. Velké děkuji všem, kteří nám umožnili tato
místa vidět a zažít autentické momenty, které si každý musí prožít sám.
„Na místě, jako je toto, se nedostává slov, nakonec zbude jen ustrnulé mlčení“
Darina Pawlaková, BRÁNA

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

OPEN SKIES FOR HANDICAPPED
Po 3 hodiny trvající a 230 km dlouhé cestě do
Hradce Králové jsme konečně dorazili na místo.
V podobě adrenalinového zážitku se nám
naskytla možnost letět vojenským letounem
CASA. Všichni jsme let zvládli, jak s úsměvem na
tváři, tak někteří i s doživotním strachem z létání
(tím jsem byl naštěstí jen já).
Jako kompenzaci za dlouhé čekání na let jsme
každý dostali porci výborného guláše a štos
omalovánek. Na programu OpenSkies nebyly jen
lety letadly, ale i různé ukázky, např.: hasičské
výbavy, záchranářských psů a kaskadéra na
motorce.
OpenSkies jsme si rozhodně všichni užili
a doufáme, že bude i příští rok možnost se
zúčastnit tak úžasné akce.
Adam Kondicz, dobrovolník z BRÁNY

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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OPEN SKIES FOR HANDICAPPED – HRADEC KRÁLOVÉ
V sobotu 16. června jsme měli s Bránou naplánovaný výlet do Hradce Králové na akci
Open Sky Handicapped.
Museli vstávat brzy ráno, protože odjezd byl už v 6:30 min. Ráno jsme se naskládali do
auta a cestou jsme přibrali Michaela z Duhového domu. Potom už jsme jeli přímo do
Hradce.
Na letišti v Hradci jsme se vyložili a šli se zaregistrovat. Dostali jsme letenku na poslední
let číslo 48. Na vyhlídkové lety bylo připravené vojenské letadlo CASA C - 295. Letadlo
bylo velké, vejde se tam kolem 70 lidí. Vojenské letadlo používá armáda k přepravě
vojáků na mise i jiných věcí. Příští týden převážejí slony do Mongolska.
Před třetí hodinou jsme se přesunuli k letadlu, nasedli a letěli vzhůru do oblak. Let trval
necelou půl hodinu a byl super.
Po celý den tam hrála živá hudba a probíhal dobrovolný program. Motorkářská show,
kynologové s pejsky, střelba na plechovky, prohlídky letadel, prohlídka vojenských
zbraní. Vyšlo nám krásné počasí a celý den svítilo sluníčko. Takže výlet byl super.
napsal Michal Kvača

Z letadla byl super pohled na krajinu a na Hradec Králové.
Prvně jsem jel novým autem BRÁNY a mohl jsem sedět na
sedačce.
napsal Libor Delong
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Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

DOSPĚLÁCI – GRILOVAČKA U LIBORA
25. 5. 2018 jsme byli u Libora na grilovačce. Bylo to jeho dlouhotrvající přání, a jelikož
nám počasí přálo tak jsme se tam společně s dospěláky vydali.
Přivítáni jsme byli na krásné nachystané zahrádce Liborem a jeho mamčou. Všichni
jsme se usadili a dali se do klábosení. Libor některým ukázal svůj pokoj, všichni si hráli
s jejich pejskem, který by byl skvělým canisterapeutem . Bylo o nás postaráno jako
o krále, najedli jsme se všichni dosyta.
Byl to krásný den plný zážitků. Moc děkujeme za možnost užít si jedno pondělní
odpoledne ve skvělém prostředí .
Veronika Hejtmanová, BRÁNA

Děkuji, že jste si vzpomněli a že jste vážili dalekou
cestu ke mně domů. Bylo s vámi fajn, užil jsem si s váma a bylo pěkné počasí, nepršelo.
Dobře že s vámi mohla jet i Petra a mohla tak vědět, kde bydlím. Příští rok se zase
sejdeme u mě doma. Těším se.
napsal Libor Delong

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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ODMĚŇOVAČKA DOBROVOLNÍKŮ
Opět po roce si pro nás naší milí pracovníci BRÁNY připravili
odměňovací akci pro dobrovolníky, která se letos nesla v duchu nejen
skvělého sladkého dortíku, ale také dobrodružství.
Do poslední chvíle nikdo z nás netušil, co je cílem naší cesty.
Nejprve jsme navštívili kočičí kavárnu v centru Ostravy, kde jsme
shrnuli, jaký byl letošní rok, kdo nasbíral kolik dobrovolnických hodin a jaké akce nás
ještě čekají do prázdnin, které se nám už kvapem blíží. K tomu Všemu jsme si dali
výborný dortík a kávu.
Nastal ten správný čas a my jsme se přemístili na ono slíbené místo plné záhad. Byly pro
nás připraveny únikové hry. Rozdělili jsme do dvou týmů a našim úkolem bylo dostat se
co nejrychleji s uzavřené místnosti plné záhad a úkolů společně s celým týmem zpátky
ven. Myslím, že jsme se pěkně zapotili, nebylo nic jednoduchého přijít na to, kde se v
autobuse nachází nastražená bomba, nebo kde najít v budově opuštěné pošty ten
správný dopis.
Věřím, že jsme si všichni odměňovací akci užili a že se příští rok opět na takovéto krásné
akci sejdeme dokonce i v hojnějším počtu.
Díky celému týmu BRÁNY, že nás vždy něčím skvělým překvapí a že si naší práce
opravdu váží. Za Všechny dobrovolníky,
Barbora Seidlerová, dobrovolník z BRÁNY
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Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

FOTBAL PRO ROZVOJ 17. – 18. 6. 2018
V neděli a v pondělí jsme měli
zápas.
V neděli jsem byl vřele
přivítán mezi spoluhráče, což
se mi velice líbilo.
Následně se mi také líbilo, že
jsem se i já mohl zúčastnit
fotbalu, i když jsem na
vozíčku.
Byl jsem také velice rád, že
bylo hezké počasí a velký
počet účastníků, kteří nás
povzbuzovali.
V pondělí jsme hráli se zavřenýma očima, což se mi velice líbilo. Líbil se mi také dnešní
slalom na vozíku s hádankami. Pondělní fotbal byl hrán v uvolněnější atmosféře.
Oba dny se mi velice líbily. Už se těším na další ročník a doufám, že to vyjde příště
alespoň tak dobře jako letošní rok.
napsal Michal Bina, BRÁNA

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Fotbal pro rozvoj…
a hudba…
prostě moc hezký…
Děkuji za akce s váma…
poslední dospěláci byli
krásně dlouhý…
napsal Libor Delong
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Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

POLOHOVACÍ POSTEL PRO BRÁNU
Děkujeme všem dárcům, díky nimž jsme mohli
pořídit repasovanou polohovací postel pro náš
Integrační klub BRÁNA.
Umožní mladým lidem se zdravotním
postižením, kteří se účastní "víkendovek" u nás
ve středisku a potřebují pro přespání větší péči
a polohování, trávit čas s vrstevníky mimo
domov.
Lůžko máme umístěno v naší rehabilitační
místnosti a může být také využito při
ambulantní odlehčovací službě a při krizových
situacích, které mohou nastat napříč našimi
službami. Rovněž poslouží k zaučování
osobních asistentů, asistentů odlehčovací
služby i dobrovolníků.
Na postel jsme prostředky získali díky
příspěvkům dárců na portálu DARUJME.CZ.
Děkujeme také firmě Invira, za bleskurychlé
dodání a montáž postele.
Martina Kurdzielová, administrátor projektů

NADAČNÍ FOND RESIDOMO
PRO INTEGRAČNÍ KLUB BRÁNA
Děkujeme Nadačnímu fondu
Residomo za podporu našeho
projektu
„Podpora
osamostatňování mladých lidí
se zdravotním postižením“.
Nadační příspěvek ve výši
75 000 Kč přispívá na činnost
naší
sociálně
aktivizační
služby Integrační klub BRÁNA
pro mladé lidi se zdravotním
postižením.

Středisko VÝZVA – Půjčovna pomůcek
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PŮJČOVNA POMŮCEK: HURÁ DO TERÉNU!!!
Kořeny, písek, hrboly… nic vás nezastaví. Nabízíme vám k zapůjčení Cyklovozíky
a vozíky do terénu Benecykl, Croozer, speciální kočárky SPEKO, přídavná kolečka
k mechanickým invalidním vozíkům Freewheel a dětské tříkolky. Aktuální ceník
půjčovného k dispozici na http://vyzva.prorodiny.cz/pujcovna-pomucek/pujcovnapomucek/ nebo na tel. čísle 774 244 511.

LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE A CHCETE NÁS PODPOŘIT:
Můžete nás podpořit na bankovní účet: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800
Vybrat si můžete z těchto variabilních symbolů:
100 Dar pro celé Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
102 Dar pro Středisko VÝZVA
103 Dar pro službu OASA
104 Dar pro službu RESPIT
105 Dar pro službu RODINNÝ PRŮVODCE
106 Dar pro službu BRÁNA
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
Bravantické lahůdky • CALUMITE s.r.o. • Český rozhlas Ostrava
Jan Delong, TRANSPORT • Emitex Products s.r.o. • Forum Nová Karolina
GMP MIX a.s. • 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.
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. 9. 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 VAR. S. 102 DAR VÝZVA.DĚKUJEME.

Naši činnost podpořili

