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OSLAVA 25 LET CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
Dne 9. 9. 2018 se uskutečnila oslava k příležitosti 25 let od založení Centra pro rodinu
a sociální péči.
Vše začalo slavnostní bohoslužbou v kostele Svatého ducha v Ostravě Zábřehu.
Bohoslužba začala po 12.hodině. Bohoslužbou prováděl pan biskup. Mne na úvodu
bohoslužby dojalo, jak se mne pan kněz dotkl na rameno a pan biskup mi podal ruku.
Což ve mně vyvolalo zvláštní a zároveň příjemný pocit. I přesto, že nejsem věřící, tento
pocit byl velice intenzivní.
Celá bohoslužba byla velmi pěkně udělaná. Dojala mě i slova předsedy Centra pro
rodinu a sociální péči pana Jana Zajíčka, který mluvil o rodině. Že rodina je základ života.
Velmi mě také dojala modlitba za CRP.
Následoval přesun na Syllabovu 19, kde byl připraven zábavný program a stánky.
Vyzkoušel jsem si například centrum trénování paměti a také jsem plnil různé úkoly na
různých stanovištích, například první dílnička, tam se dělaly z vlny kytičky.
Byl tam taky bohatý doprovodný program, například Klauni na volné noze nebo divadlo
pana Marčíka, agility, malování kamenů a spousta taky chutných dobrůtek, jako
například klobásy, hamburgery, a za tři vyplněné dílničky jsme si mohli v narozeninovém
stánku vybrat pozornost na památku. Byly tam i rande pro páry v lese. Celým tímto
programem provázel moderátor pan Roman Pastorek.
Na závěr mi dovolte, abych popřál
Centru pro rodinu a sociální péči, aby
vydrželo minimálně dalších 25 let
a aby poskytovalo kvalitní služby jako
doteď.
Děkuji všem službám, zejména
odlehčovací službě RESPIT, bez nichž
by moje tělíčko nebylo tak protažené .
Osobní asistenci OASA, které poskytuje
asistenty, abychom mohli mít kvalitní
život. RODINNÉMU PRŮVODCI za to,
že poskytuje bezplatné poradenství
a pomůcky za solidní cenu a taky
integračnímu klubu BRÁNA, že
zprostředkovává různé akce.
Jsem rád, že jsem v CRP uživatelem.
Přeji Vše krásné, Vše nej !
Jakub Kremer
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RODINNÝ FESTIVAL – FANDÍME RODINĚ!
V sobotu 9. 9. 2018 jsme oslavili již 25. výročí
fungování našeho Centra pro rodinu a sociální
péči v Ostravě. A že bylo co slavit. Pětadvacet
let fungování … od aktivit založených ryze na
práci dobrovolníků, přes „rozjetí“ čtyř dobře
fungujících sociálních služeb, „zakotvení“ dvou
stabilních a potřebných středisek s téměř 60
kmenovými zaměstnanci a nesčetným počtem
příznivců a fanoušků.
Oslavy začaly děkovnou mší svatou v kostele
Sv. Ducha v Ostravě Zábřehu a pokračovaly
v parku u našeho Centra na Syllabově ulici
v Ostravě Vítkovicích. Přes hudební a divadelní
vystoupení (cimbálovka, Víťa Marčík, Klauni na
volné noze), bavily návštěvníky také psí kusy,
úžasné kousky parkouru a vyskákaní švihadláci.
Mimo to, byly připraveny tvořivé dílny, které
lákaly svou jedinečností; manželské rande
nebo projížďka na rikši; pro nejmenší stan
s hravými hlavolamy a skákací hrad.
O plná a spokojená bříška návštěvníků bylo postaráno prostřednictvím výborných
koláčků, občerstvení od Spirály a paní zmrzlinářky. Káva, čaj, pivo i limo … věříme, že
nikomu nic nechybělo.
Moderace se ujal náš příznivec Roman Pastorek a rád slavil s námi.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách naší oslavy i těm, kdo nám pomohl
s finančním zajištěním. Všem, kdo dobrovolně nabídl svou pomocnou ruku a přiložil ji
k dílu.
za oddělení fundraisingu a PR Lenka Sládková
Děkujeme za podporu partnerům Rodinného festivalu:
Statuární město Ostrava, Portaflex s.r.o., ArcelorMittal Ostrava a.s.; Kofola a. s.,
Biskupství ostravsko-opavské, Česká spořitelna a. s., Městský obvod Ostrava-Jih,
O2 Family, s.r.o., Válek & Kačena, ŘKF Ostrava Zábřeh
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Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA

PRACOVNÍ SETKÁNÍ OSOBNÍCH ASISTENTŮ V SRPNU
V měsíci srpnu bylo pracovní setkání osobních asistentů na novém místě. Poprvé se
totiž setkání konalo v relaxační zóně Domova pro seniory Sluníčko.
Naši asistenti se na tomto setkání účastnili připravených aktivit v týmu, jako například
hry pétanque, ruské kuželky a dalších aktivit, které se mohly konat díky propůjčenému
místu.
Nakonec jsme pro asistenty, jako poděkování, přichystali oběd v podobě grilovaných
klobás či hermelínu. Přičemž sladká tečka tohoto setkání byly bezpochyby palačinky.
Tímto chceme poděkovat kolegovi z integračního klubu BRÁNA, který si vzal na starost
přípravu našeho oběda. Díky jeho skvělému kuchařskému umu, jsme si mohli všichni
pochutnat.
Na začátku měsíce září ve službě osobní asistence OASA proběhlo výběrové řízení. Ve
stejném měsíci naše asistenty čekají osobní pohovory, jejichž součástí je i individuální
supervize. Osobní pohovory jsme opět rozdělili do tří dnů.
Lucie Krowiarzová, služba OASA

NA VĚDOMOST SE DÁVÁ…
…že naše kolegyně
zástupce vedoucí služby OASA a sociální pracovnice
Lenka Riemlová se nyní jmenuje Lenka Bílková
nový e-mailový kontakt je tedy
lbilkova@prorodiny.cz

k získání nové e-mailové adresy GRATULUJEME 

Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT
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NOVÉ POSILY PRO RESPIT
Po prázdninovém provozu opět nabíráme na obrátkách. A proto, abychom vám mohli
odlehčovací službu poskytovat kvalitně, nastaly mezi námi malé personální změny.
S radostí tedy hlásáme, že do týmu kanceláře RESPIT přibyly dvě nové posily.
Vedoucí služby Saša Karasová má nyní pod svými křídly Bc. Veroniku Zmrzlíkovou, Dis.
a Antonii Bartošovou, Dis.
Verču někteří z vás již možná znají z jejího předchozího působení v CPR, vrátila se k nám
zpátky po mateřské dovolené.
Antonie je sice v sociálních službách nováček, ale je nadšená pro tuto práci a krásně
doplní naše trio.
Jsme rádi, že se k nám děvčata připojí, vítáme je v našem týmu a moc doufáme, že naše
spolupráce bude jenom kvést.
služba RESPIT
Bc. Alexandra Karasová
vedoucí služby, sociální pracovník
774 244 258
akarasova@prorodiny.cz

Bc. Veronika Zmrzlíková, DiS.
zástupce vedoucí služby, sociální pracovník
774 785 457
vzmrzlikova@prorodiny.cz

Antonie Bartošová, Dis.
zástupce vedoucí služby, sociální pracovník
774 244 259
abartosova@prorodiny.cz
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Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

KULOVÝ BLESK V RODINNÉM PRŮVODCI
... aby toho nebylo málo, do akce KULOVÝ BLESK se zapojily i služby RODINNÝ
PRŮVODCE a PŮJČOVNA.
Svou činnost v RODINNÉM PRŮVODCI ukončila Pavla Hodinová, která pracovala ve
službě již od roku 2006. Děkujeme Pavli za tvou věrnost a přejeme ti hodně štěstí na
další cestě.
Kolegyni Karolínu Schmidtmeyerovou, která nyní již celým svým úvazkem působí ve
službě BRÁNA, vystřídala a na místo činu v RODINNÉM PRŮVODCI a v PŮJČOVNĚ se
po rodičovské dovolené vrátila Gabriela Máchová Čumpelíková.
Gabriela Máchová Čumpelíková
774 244 511
zástupce vedoucí služby RODINNÝ PRŮVODCE,
pracovník v sociálních službách
pruvodce@prorodiny.cz
pracovník půjčovny pomůcek
pujcovna@prorodiny.cz

tým poradny tvoří s
vedoucí služby a sociální pracovnicí
Bc. Monikou Olšaníkovou
774 244 256
pruvodce@prorodiny.cz

a letní čas hned obě
využily k malování,
stěhování a zútulňování,
abyste se v RODINNÉM
PRŮVODCI dobře cítili 

Středisko VÝZVA – PŮJČOVNA POMŮCEK
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PŮJČOVNA POMŮCEK
Blíží se konec krásného a teplého počasí, které vybízí k různým výletům. Proto
neváhejte využít možnosti naši půjčovny a vypůjčte si některou ze sportovních
pomůcek, které vám umožní pohodlnější procházky v terénu i mimo něj nebo vyjížďku
na některé z našich tříkolek. Vybírat můžete například z těchto typů:

Další pomůcky, které si můžete zapůjčit, jsou například tyto:

tablet
desková skládačka

…a spousta jiných .

zátěžová přikrývka

Kontakt na půjčovnu,
seznam, ceník a
pravidla nájmu
pomůcek najdete na:
http://vyzva.prorodiny.cz/pujcovna-pomucek/pujcovna-pomucek/
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Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA

LETNÍ ZÁVĚREČNÝ GRIL
Jako každý rok ani letos Brána nezapomněla na konci června uspořádat
tradiční ukončovací 'dlabanec'.
Vedení mělo nasmlouvané u rosniček skvělé počasí, a tak celá akce
spočívala v posezení na čerstvém vzduchu s kamarády. Bylo připraveno plno dobrůtek,
ať už zdravých či nezdravých. Na stole byla zelenina, třešně, meloun, brambůrky...
K tomu byl k dispozici i nápojový bar kde byly na výběr minerálka, juice, limonáda,... Ale
to hlavní přišlo, až jsme se sešli všichni. Tom s Adamem rozpálili grill a v tom horku se
starali aby se naše břicha zaplnila masem nebo třeba grilovaným hermelínem... Mňam,
ještě teď se oblizuji až za ušima. V průběhu jsme si povídali, kam pojedeme na
prázdniny nebo dovolenou, a taky jsme vzpomínali na začátky. Také nám byl odtajněn
výherce notebooku, který BRÁNĚ pro jednoho z uživatelů daroval štědrý dárce,
a proběhlo i předání. Jaká byla radost a hlavně překvapení Honzy Kuňáka, když mu
Darinka slavnostně stroj předala. A to nemluvím o gratulacích.
Neméně důležitou informací bylo vyhlášení prázdninové soutěže o nejlepší deník. Každý
si vybral svůj deník, do kterého by si měl, pokud chce vyhrát, zapisovat, kreslit, lepit
prázdninové cesty a zážitky. Už jsem teď napjatá, jak to všechno dopadne.
Pomalu už 'nebylo' co dát na talíř, z odpoledne se stával večer a tak jsme se začali
rozcházet do svých domovů. Vzhůru vstříc novým zážitkům.
Barča Moravcová, dobrovolnice z BRÁNY

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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VÝLET NA BOBOVOU DRÁHU MOSTY U JABLUNKOVA
3. 8. 2018 jsem se již po probuzení těšil na výlet s BRÁNOU. Měli jsme totiž již
rezervovanou bobovou dráhu, kterou už moc dobře znám. Toho dne bylo velice hezké
počasí, a tak jsme si ho užili na bobové dráze, kde boby jsou uzpůsobeny pro dva
pasažéry, což přidává na zábavě. Na bobech jsem většinu času strávil s kamarádkou
Terkou. Část bobové dráhy vede skrz krásny les. Vše jsem přežil bez úhony. Po bobování
jsme šli všichni na oběd do místní restaurace, kde dobře vaří. Po obědě v restauraci jsme
odjeli do Brány a z Brány jsem se sám navrátil do Duhového domu.
napsal Michael Bina

Moc děkuji za Mosty
u Jablunkova.
Moc se mi to líbilo.
Moc rád jsem jel na
bobovce.
napsal Libor Delong
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NÁVŠTĚVA VE STARÉ ČERVENÉ VODĚ
Kamarádi z integračního klubu BRÁNA zavítali ve čtvrtek 9. 8. 2018 k nám na chalupu
do malé vesničky v Jeseníkách. Přijeli za námi a zároveň se pokochali krásami zdejší
přírody. Zdrželi se do pátku a kromě povídání jsme stihli také koupání v lomu,
procházky po okolí a sledování noční oblohy. Všichni budeme jistě na společně strávené
chvíle rádi vzpomínat. Těším se na Vaši návštěvu někdy příště.
Vaše Natálka Kissová 

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI SLAVILO 25 LET
Dne 9. 9. 2018 se konala akce Centrum
pro rodinu a sociální péči slaví 25 let.
Začala již od 14:00 hod. Byla tam
spousta jídla a pití.
Každý si mohl vyzkoušet různé soutěže
a dovednosti. Například: Fotbal,
Bocciu, malování na obličej, drátkování
a jiné. Také si mohli koupit výrobky
naší Šicí dílny.
Přišlo se podívat celkem hodně lidí.
Počasí nám přálo a bylo hezky. Po
celou dobu hrály různé skupiny. Toto
hezké nedělní odpoledne skončilo
v sedm večer. Potom jsme všechno
uklidili a šli domů.
napsal Michal Kvača

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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LÉTOFEST
Dne 10. a 11. 8. jsme vyrazili s Integračním klubem BRÁNA na
LÉTOFEST do dolní oblasti Vítkovic, sraz byl v 16:00 u hlavního vchodu,
poté jsme si šli zaplatit vstupné a dostali jsme na ruku fialové náramky,
které platily na oba dva dny, potom nám tam asistenti dali vaky do trávy
na lehnutí a od 16:30 to začalo, byly tam kapely s názvem Chinaski, Mig21, Wanastowi
Vjecy, Anna K, No Name, BSP, UDG, Sebastian a Marek Ztracený, musím dodat
a pochlubit se po koncertě Marka Ztraceného jsem se k němu protlačila tím davem lidí
a vyfotila se s ním, sice bylo horko, ale užila jsem si to moc, pařila jsem až do noci,
příjemně strávené dny pátek a sobota, už se těším na další akce.
Míša Strachottová

Létofest byl super, počasí děs, holky super, jen vadné
počasí (poznámka redakce: bylo strašné horko ). Moc
skvěle jsem si to užíval.
napsal Libor Delong
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VÝLET DO VÍDEŇSKÉ ZOO S BRÁNOU

Dne 22. srpna jsme se s BRÁNOU vydali na výlet, já
a dalších 6 uživatelů + 11 našich skvělých
dobrovolníků, bez kterých by to prostě nešlo.
Na tenhle výlet jsem se těšila už od jara, kdy jsem
se dozvěděla, že vůbec bude, a s nadšením jsem se
na něj hned přihlásila. Jenže to bych nebyla já,
kdyby to nemělo nějaký malý zádrhel . Už večer
dopředu jsme s mamkou vše nachystaly a dobře
jsme udělaly, jelikož jsme ráno zaspaly. Byla jsem
hrozně smutná, protože jsem se bála, že náš vlak
nestihnu. Ale jelikož byl sraz dříve, než jel vlak,
krásně jsem to stihla.
A teď už k výletu. Na obou nádražích, při každém
nástupu i výstupu nás pokaždé čekal někdo
s plošinou, takže to proběhlo hladce . Darča nám
taky domluvila, že nás páni „sekuriťáci“ dovedli
z vídeňského nádraží až na metro. Celkově jsem
měla strašně dobrý pocit z toho, jak se k nám zdejší
lidi chovali .
Když jsme dorazili na místo, tak nám Darča koupila
vstupenky a mohli jsme začít procházet a poznávat
vídeňskou ZOO.
Podařilo se nám vidět i pandu a koalu, ovšem u mne
klasicky zabodovali tučňáci, a to tak moc, že jsem si
o pauze před obědem jednoho malého plyšového
koupila . Jak už jsem říkala, tak jsme se v ZOO
i najedli, a moc nám chutnalo . Po obědě jsme
měli ještě hodinu rozchod, abychom si prošli zbytek
ZOO. Měla jsem strašnou radost, že

Středisko VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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jsme viděli i lenochoda  a taky krásnou velkou želvu. No a po ZOO následovaly další
nákupy ve zdejším obchůdku se suvenýry, kterých tady bylo více. Já jsem ještě koupila
náramky sobě a svým kamarádům ze školy.
Po ZOO jsme se měli metrem dostat zpátky na nádraží, což se nám povedlo, ale jelikož
je vídeňské nádraží opravdu obrovské, tak jsme opět poprosili pány z ochranky, aby
nám pomohli se dostat na naše nástupiště. Byli hrozně hodní . Když jsme už dorazili
do Ostravy na nádraží, čekal na mě taťka a já jsem byla z výletu tak nadšená, že jsem jim
svoje zážitky vyprávěla, dokud jsem neusnula (doslova) . Děkuji všem kamarádům
z BRÁNY za celý výlet. Bylo to super a už se těším na další. Mám vás všechny moc ráda.
Tereza Muroňová
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NOVÝ SVĚT PRO BRÁNU
Byla krásná zářijová sobota, sluníčko nám ještě pálilo do tváří a my se vydali prodávat
„guláš“ do pohostinství Nový Svět na Slatině. Naši uživatelé mohli být součástí toho, jak
vypadá den, kdy se chodí do práce. Vstávali poměrně brzy, pak se museli soustředit na
přípravu pracovního místa, naučili se také, jak zdvořile se mají chovat k zákazníkům, jak
pracovat s penězi. Celý den byl nesmírně akční a přinesl mnoho zkušeností. Uživatelé si
sami mohli zhodnotit, co zvládají a v čem mají rezervy. Pevně věřím, že zákazníci, kteří
si u nás guláš koupili, byli spokojení a nás těšilo, že jsme je mohli obsloužit. Rádi
bychom poděkovali majiteli a personálu pohostinství Nový Svět za obrovskou příležitost
a péči, kterou nám věnovali. Velké dík patří dobrovolníkům a pracovníkům BRÁNY.
Darina Pawlaková, BRÁNA
Moc rád jsem se účastnil, byla to skvělá akce, mohl jsem prodávat guláš, jmenovalo se
to Hostinec Nový Svět, líbilo se mi to, guláš, všem chutnalo, super výzva a zkušenost,
moc jsem si to užil.
napsal Libor Delong

Středisko VÝZVA – TÁBOR BOCCIA
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TÁBOR BOCCIA 2018 V KOSTCE
KATEŘINICE – ASTERIX, OBELIX A OLYMPIJSKÉ HRY

Děkujeme všem za krásný čas.
Za vedení tábora: Kateřina Makyčová

16

Ze života bez bariér

JAK JSEM BYL NA COLOURS OF OSTRAVA 2018
Ve dnech 18. 7. - 21. 7. se konal v Ostravě v Areálu Dolních Vítkovic hudební festival
Colours of Ostrava 2018.
První den jsme si prošli areál a poslechli pár skupin. Většinu jsem neznal, ale byly
zajímavé. Byly tam stánky s jídlem a oblečením.
Druhý den jsem se těšil na Jaroslava Uhlíře. Jeho koncert by výborný. Mohli jsme si
zatančit v Tanci pro život a dostat nějaké ceny a k tomu také i 2CD s písničkami. Potom
jsme zhlédli několik skvělých koncertů. Večer jsme šli na Janka Ledeckého. Přišlo na
něho spousta lidí.
Třetí den. Jsme byli na Vladivojnu La Chia a taky na Michala Ambrože. A potom jsme se
přesunuli na jiné stage, kde hráli další zpěvačky a skupiny.
Poslední, čtvrtý den, jsme šli na zpěvačku Lily Among Clouds a Marpo TroubleGang.
Počasí celkem vyšlo. Zpočátku sice pršelo, ale potom bylo krásně. V celém areálu byla
spousta jídla a pití, ochutnali jsme i nějaké speciality. Celé čtyři dny byly náročné. Takže
jsem byl v neděli unaven. Festival byl opět velký zážitek, spousta skvělé hudby a potkal
jsem spoustu kamarádů.
Už se těším na příští rok, určitě půjdu zase.
o svém letním zážitku nám napsal Michal Kvača

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. 11. 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

