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Na slovíčko s Milanem a Lenkou (zakladateli Projektu VÝZVA) 1
Milí čtenáři,
Tento úvodník píši těsně po velikonočních svátcích, tedy
ještě „naplněn“. Nejen dobrot z pondělní pomlázky, ale
také duchovní potravou z prožívání velkých křesťanských
svátků. Asi všichni máme povědomí o poslední večeři
Páně, o mytí nohou učedníkům, o ukřižování Krista,
o jeho vzkříšení. Ale málokdo možná ví, jaké myšlenky se Ježíš snažil předat svým
učedníkům před tím, než byl zajat. Tak si na pomoc vezměme Janovo evangelium
15. kapitolu (to již bylo po poslední večeři i mytí nohou) a čtěme:
„Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem
vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy
jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám
přikazuji, abyste jeden druhého milovali.“
No, na to, že to je jen pár řádků, to vidím jako velký materiál k rozjímání. A když se
to nepodaří napoprvé, zkusme to podruhé a pomaleji. A potřetí ještě pomaleji.
Někdy je dobré hledat věci skryté pod povrchem. I když to třeba napoprvé ani
na pošesté nevyjde. Neklesejte na mysli, já se to taky pořád učím.
Tak nám všem přeji úspěšné hledání pod povrchem. A krásné jaro. :o)

Milan Svojanovský, místopředseda a vedoucí středisek

.
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Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Rodině fandíme, dobře se bavíme
Ochutnávka z naší omalovánky:

Pomoz najít klukovi stejné kačenky.
Dvojice spoj čarou.

Projekt VÝZVA
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Nabízíme: Kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kdo chce získat kvalifikaci pracovníka v sociálních službách, navštěvovat kurz,
který nezasahuje do pracovní doby a získat osvědčení s celostátní působností,
má příležitost se přihlásit:
- telefonicky na čísle 775 244 023 - koordinátorovi kurzu Heleně Krejčokové
- nebo emailem: hkrejcokova@prorodiny.cz
- kvalifikační kurz se zaměřuje na asistenci u lidí se zdravotním postižením a je
akreditovaný u MPSV v celkovém rozsahu 155 hodin (102 výukové hodiny + 52
hodin praxe)
- je celoroční, probíhá zpravidla dvě soboty v měsíci s výjimkou července a srpna
ve středisku Projektu VÝZVA na Syllabově 19, v areálu Lékařské fakulty
Ostravské univerzity
- cena kurzu pro veřejnost je 6.400,- Kč, pro zaměstnance CPR o.s. je stanovena
sleva
Helena Krejčoková, koordinátor kurzu

Nabízíme: Kurz „S vozíkem snadno a bezpečně“
Začátkem jara se naší organizaci podařilo získat další akreditaci MPSV pro nový
vzdělávací program S vozíkem snadno a bezpečně. Jedná se o 6 hodinové
školení, jehož cílem je naučit účastníky, jak bezpečně zvládat přesuny (schody,
dopravní prostředky, nerovnosti terénu a jiné), prakticky si vše vyzkoušet
a zároveň si tyto situace zažít i z pozice člověka na vozíku.
Školení je založeno na praktickém nácviku a individuálním přístupu, jeho
kapacita je 2-12 účastníků a je určeno pro sociální pracovníky, pro pracovníky
v sociálních službách a pro fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci
příspěvku na péči.
Kurz nabízíme za 3.500,- Kč za kurz pro organizace (pro 2 – 12 účastníků) či 400,Kč/hod. za konzultaci pro soukromé osoby. V případě vašeho zájmu či dotazů se
můžete obrátit na Kateřinu Klosovou: kklosova@prorodiny.cz, 774 244 088.
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Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

„můžu žít podle svého…“
osobní asistence OASA obrazem

Služba OASA poskytuje osobní asistenci u dětí a mladých lidí do 30 let se
zdravotním postižením, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
V letošním roce pomáhá 62 dětem a mladým lidem s postižením, aby mohli žít
podle svých představ.

Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA
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Jak pracovat a zůstat fit – školení osobních asistentů
Dne 25. března se konalo pracovní
setkání asistentů (PSA), tentokrát na
téma Jak pracovat a zůstat fit.
Lektorkou byla Bc. Dominika
Urbanová a celé školení bylo
zaměřeno na správnou práci s tělem
při přenášení a přemisťování uživatele
služby a také na správná cvičení pro
posílení a zpevnění svalů.

Pavla Kadlecová, DiS., služba OASA

Služba OASA a vzdělávání osobních asistentů je realizováno s finanční podporou statutárního
města Ostravy, MPSV, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a z rozpočtů dalších měst a obcí.
Projekt VÝZVA – služba OASA – osobní asistence u dětí a mladých lidí
se zrakovým postižením je realizován s pomocí nadačního příspěvku
„Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“
Děkujeme.
Děkujeme Nadaci OKD, že podpořila náš projekt „MŮŽU ŽÍT PODLE
SVÉHO – osobní asistence u dětí a mladých lidí se zdravotním
postižením“. Finanční prostředky nám pomáhají poskytovat osobní
asistenci v období červen 2013 až květen 2014.
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Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT

„mám čas… a mé dítě je v dobrých rukou…“
odlehčovací služba RESPIT
Zvýhodněné ceny při využívání odlehčovací služby RESPIT!!!
S platností od 1. května 2014 do konce roku nabízíme našim uživatelům
zvýhodněné ceny při využívání služby:
- cena při využití odlehčení do pěti hodin za měsíc je za původní úhradu tj.
75,- Kč/hod.
- od 6. hodiny čerpané v daném měsíci bude účtována zvýhodněná cena
60,- Kč/hod.
- od 11. hodiny čerpané v daném měsíci bude účtována zvýhodněná cena
40,- Kč/hod
- snížená je také cena fakultativní činnosti – rehabilitační asistence
z 85,- Kč/úkon na 75,- Kč/úkon.
RESPIT poskytuje odlehčovací službu osobám, které pečují o dítě či mladého
člověka od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením.
Odlehčení a odpočinek pečujícím osobám nabízí prostřednictvím krátkodobé
občasné asistence u jejich dětí, podle jejich okamžitých potřeb, tak aby si mohli
odpočinout, vyřídit si potřebné záležitosti, mít čas pro sebe a nabrat potřebné
síly.
V rámci odlehčení nabízí RESPIT i rehabilitační asistenci, kdy asistenti
pravidelně cvičí s dětmi či mladými se zdravotním postižením v domácím
prostředí rehabilitační cvičení potřebná pro udržení a rozvoj jejich zdravotního
stavu.
Fakultativní činnost rehabilitační asistenci mohou využívat děti a mladí lidé
s tělesným a kombinovaným postižením od 7 do 30 let, se stupněm závislosti III.
a IV.
Kateřina Makyčová, Terezie Nogolová, služba RESPIT

Odlehčovací služba RESPIT je podporována statutárním městem Ostrava, KÚ MSK, MPSV
a z rozpočtů dalších měst a obcí.

Projekt VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT
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Noví rehabilitační asistenti ve službě RESPIT
V únoru a březnu proběhl ve spolupráci s Ústavem rehabilitace Lékařské fakulty
nábor nových rehabilitačních asistentů z řad studentů fyzioterapie
a ergoterapie. Studenti prošli výběrovým řízením a absolvovali úvodní školení ve
službě RESPIT a také odborné zaškolení pod vedením odborného garanta
fyzioterapie Bc. Pavla Kanii na téma „Míčková facilitace“, „Mobilizace končetin“
a „Dětská mozková obrna“. Noví asistenti se již postupně zaučují v rodinách.
Kateřina Makyčová, Terezie Nogolová, služba RESPIT
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Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

Velikonoční tvoření
Jako již tradičně, tak i letos služba Rodinný průvodce nezahálela a v dubnu
zorganizovala pro pečující maminky jedno středeční dopoledne u kávy a výroby
velikonočních dekorací.
Nápadů bylo mnoho, šikovných rukou také a stačilo jen pár jarních větviček,
stužek, skořápek a dílo bylo hotovo.
Povedly se skvostné výrobky. Posuďte sami a příště neváhejte a přijďte také
mezi nás si něco pěkného vytvořit nebo jen tak posedět a popovídat si u kávy :o)
Tým služby RODINNÝ PRŮVODCE.

Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 9
JAK SE STÁT PĚSTOUNEM
V tomto díle naší přílohy, zabývající se pěstounstvím dětí se zdravotním
postižením se vám pokusíme nastínit proces, kterým musí projít každý, kdo se
rozhodne stát pěstounem.
Rozhodnutí stát se pěstounem vyžaduje svůj čas. Každý zájemce si musí dobře
zvážit všechna pro a proti. V současné době trvá doba od zaregistrování zájemce
o pěstounskou péči do faktického přijetí dítěte asi 0,5 – 2 roky. Záleží na mnoha
faktorech.
Na této časové přímce je znázorněna přibližně roční proměna v pěstouna:

Proces proměny v pěstouna:
• Absolvujete speciální školení i další vzdělávání, abyste byli dobře připraveni
na náročnou práci s dětmi, které mají mnohdy velmi specifické potřeby.
• Žádost o svěření dítěte do pěstounské péče podáte na obecním úřadě
v místě Vašeho trvalého bydliště.
• Poté, co projdete proces prověření a proškolení, budete zařazeni do evidence
krajského úřadu. Tento úřad vede zároveň i evidenci dětí, pro které se náhradní
rodina hledá.
• Na tomto úřadě vybírá pro dítě nejvhodnější náhradní rodiče speciální orgán,
tzv. poradní sbor.
• Pokud budete ideálním kandidátem právě Vy, krajský úřad Vás kontaktuje,
a v případě Vašeho zájmu se budete moci s dítětem seznámit.
• Podle věku dítěte se pak vzájemně poznáte a začnete si zvykat jeden na
druhého, ve vhodnou chvíli pak budete moci přivést dítě do své rodiny.
Zdroj:www.hledamerodice.cz
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Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

První krok
Zájemci o náhradní rodinnou péči musí vyplnit základní formuláře na úřadě
městské části či pověřené obce a projít vstupním prověřením, aby se zjistilo, zda
mají uchazeči k výkonu pěstounství vhodné předpoklady. Pěstouny se nemohou
stát lidé, kteří byli někdy odsouzeni pro násilný či sexuální trestný čin, bude se
tedy ověřovat výpis z rejstříku trestů. Dále se bude mluvit o zdravotním stavu
zájemců, finančním zajištění a sociálním zázemí pro dítě. Toto vše probíhá ve
spolupráci s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí v bydlišti
zájemců.
Příprava k pěstounství
Poté jsou zájemci speciálně školeni pro náročnou práci s dětmi s nejrůznějšími
specifickými potřebami. Dozví se všechny podrobnosti o pěstounství, konkrétní
zkušenosti jiných pěstounů, jejich práva a povinnosti jako pěstounů, získají
informace o specifických potřebách dětí, které by do jejich rodiny mohly přijít.
Tato příprava probíhá ve skupině společně s dalšími zájemci o pěstounství, je
obvykle v rozsahu několika dní. Jakmile je proces u konce, zájemce je zařazen do
evidence krajského úřadu.
Očekávání dítěte
Krajský úřad shromažďuje v evidenci nejen data zájemců o náhradní rodinnou
péči, ale přijímá také informace o dětech, pro které se hledá náhradní rodina.
Jakmile se objeví takové dítě, krajský úřad svolá svůj speciální odborný orgán,
tzv. poradní sbor,
a společně
vyhledají
mezi
schválenými
zájemci tu nejvhodnější
rodinu či osobu pro ono
dítě. Jakmile je vybrán
nejvhodnější náhradní
rodič pro konkrétní
dítě,
je
osloven
a v případě
zájmu
seznámen
se
základními
údaji
o dítěti.

Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
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Cesta domů
Poté se potenciální pěstoun může s dítětem seznámit v jeho prostředí (obvykle
ústavu či obdobném zařízení). Podle věku dítěte se po nějakou dobu pěstoun
a dítě vzájemně seznamují, zvykají si na sebe a ve vhodnou chvíli přechází do
nové rodiny. V některých případech jde o okamžité zajištění bezpečného
prostředí pro dítě, pak seznamovací doba odpadá. Pěstouni by měli mít
k dispozici veškeré dostupné informace o dítěti a jeho minulosti, stejně jako
doporučení, jak nejlépe napomáhat jeho zdárnému rozvoji. Rodina je následně
citlivě doprovázena odbornými pracovníky, kteří jí poskytují pomoc a podporu,
a zároveň zajišťují, aby se v ní dítěti dobře dařilo.

Příběh paní Šárky
Srdečně Vás zdravíme! Bydlíme ve velkém městě v paneláku na sídlišti. Oba
jsme tady vyrostli a do domečku moc nejsme. Máme čtyřpokojový byt, 2 dětské
pokoje. Na 4 děti tak akorát. Vše je na dosah: obchody, školy, školky, kroužky
a hlavně nemocnice a doktoři.
Pro pěstounskou péči jsme se rozhodli už před svatbou. Inspirovalo nás několik
věřících rodin v našem okolí. Líbilo se nám zažít těhotenství, porod, kojení,
získat výchovné zkušenosti na vlastních dětech a pak k nim přijmout někoho,
kdo neměl štěstí na vlastní rodinu.
První syn se narodil v roce 1997, druhý 2001. Do pěstounské péče jsme chtěli
holčičku a spíše větší (2-6 let). Po dvouletém čekání jsme ale nevydrželi a vzali si
ročního Filípka (nar. 2003). Během půl dne jsme došli k závěru, že vlastně kluk
bude jednodušší a díky věku si všichni napoprvé snadněji zvykneme. Byl velmi
živý a zvídavý. Mladší syn pochopitelně zpočátku trošku žárlil, ale jejich naprosto
protikladné povahy a společný dětský pokoj jim určitě dávají skvělou průpravu
do života.
Když bez větších problémů zapadl do naší rodiny, dozvěděli jsme se od
kamarádky, která pracuje v dětském domově, o 5 leté postižené Elišce (nar.
2000).
Má rozštěp páteře, osteoporózu, strojek Atlanta na chození kvůli kyčlím, z hlavy
do břicha zavedenou hadičku (shunt) na úpravu tlaku mozkomíšního moku, 8x
denně se musí cévkovat. Vzhledem k tomu, že jsem dětská zdravotní sestra a
vždycky jsem chtěla být s dětmi doma, co nejdéle to půjde, rozhodli jsme se po
důkladném zvážení do toho jít. Málokdo si asi troufne na cévkování, cvičení
a všechny ty doktory a operace. Pro mě je to kontakt s bývalou profesí.
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Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

Teď s odstupem, když si pouštíme video z doby, kdy jsme si Elišku brali,
chápeme už, že nám mnozí v okolí moc nevěřili. Kluci měli 8,4 a2 roky.
Nejmladší byl velmi živý a všude ho bylo plno. Navíc tatínek studoval při
zaměstnání poslední ročník vysoké školy.
Opravdu to bylo zpočátku náročné, ale měli jsme plno plánů a elánu. Díky
intenzivnímu cvičení začala Eliška za 4 měsíce chodit s berličkami. Díky
podnětům od sourozenců rychle doháněla zameškané vědomosti. Vzpomínáme
na tu dobu velmi rádi.
Nyní navštěvuje 7. třídu speciální školy vzdálené 5 minut od našeho domu.
Vyhovuje jí malý počet dětí ve třídě a individuální přístup. Nejraději si zpívá
a poslouchá písničky. Protože bydlíme na kopcovitém sídlišti, pořídili jsme jí
elektrický invalidní vozík. Cítí se tak více samostatná (a maminka méně
zmožená).
Našim cílem je připravit ji co nejlépe pro samostatný život. Hledáme možnosti
dalšího vzdělávání a jednou v budoucnu snad chráněného bydlení, kde bude
spokojená a mezi kamarády. Sebeobsluhu a většinu domácích prací by měla
zvládnout sama. Bude ale určitě nutný dohled nad financemi a doprovod
k lékařům a na úřady.
Svého rozhodnutí pro pěstounskou péči a postižené dítě jsme nikdy nelitovali.
Děti mají mezi sebou pěkné vztahy a stále je u nás veselo.
Při setkáních se spolužačkami zdravotními sestrami zažívám pocit uspokojení,
že moje „práce“ je zajímavá, samostatná, bez šéfa za zády, relativně časově
flexibilní. Dopoledne stíhám i odpočinek, kamarádky a koníčky.
Pro biologické děti je to určitě velká zkušenost do života. Navíc nemusely trávit
začátek školy ve družině a s klíčem na krku jako mnozí jejich kamarádi.
Jsme moc rádi, že nový zákon, větší uznání od společnosti i finanční zajištění
postupně umožňuje více dětem najít svoje „doma“.

Projekt Osvěta veřejnosti v oblasti osvojení dítěte se zdravotním
postižením připravuje služba RODINNÝ PRŮVODCE za podpory Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.

Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
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Sešly jsme se ve Frýdlantě…
Již delší dobu u nás ve službě RODINNÝ
PRŮVODCE
probíhala
myšlenka
zorganizovat pobyt pro maminky pečující
o dítě se zdravotním postižením. A stalo
se… doběhla úspěšně k cíli:o).
11. - 12. 4. 2014 se ve Frýdlantě nad
Ostravicí sešlo 5 maminek, aby společně
strávily páteční podvečer a sobotu bez
dětí a partnerů, jen samy pro sebe. Měly
tak možnost se alespoň trochu odreagovat, popovídat si, nechat si uvařit něco
dobrého a zároveň se i něco zajímavého dozvědět. Po celou dobu pobytu se jim
věnovala lektorka Lenka Svojanovská, která měla připravená zajímavá témata.
Ne všechny maminky se znaly, takže pátek věnovaly poznání se navzájem ale
třeba i intuitivnímu malování, kde mohly zase poznávat samy sebe. Družný
hovor se pak ozýval až do pozdních nočních hodin:o).
V sobotu se spolu s lektorkou sešly nad tématy jako „Jak mi chutná život…“,
ochutnávka KERu (kurzu efektivního rodičovství), co jsou „Tematická setkávání
pečujících“ a čím je mohou obohatit. Mohly tak společně diskutovat, vyměňovat
si zkušenosti a vzájemně se inspirovat.
Další takové setkání na stejném místě plánujeme zorganizovat na podzim.
Zároveň budeme chtít využít malebného okolí Frýdlantu n. Ostravicí
k procházce podzimní přírodou, a kdyby náhodou počasí nepřálo, můžeme
uspořádat třeba turnaj v bowlingu:o).
Na příští setkání s Vámi se těší tým služby RODINNÝ PRŮVODCE
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Čtecí koutek v BRÁNĚ
Knihovnička ve čtecím koutku v Bráně se plní novými
přírůstky, kterými nás zásobují kolegové, kamarádi
i uživatelé, a za to jim moc děkujeme. A zveme je i Vás k příjemnému posezení,
počtení nebo jen k odpočinku při čaji či kávě.
Iveta Prokopová, BRÁNA

„hodně toho dokážu…“z akcí integračního klubu BRÁNA
Máme v BRÁNĚ dílničku!
Máme novou dílničku!
Dílnička ale působila trochu
smutným a neutěšeným
dojmem, tak jsme se ji
rozhodli trochu zkrášlit!

Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
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Jak zachytit jaro
Trochu jsme si v BRÁNĚ zahráli na výtvarný ateliér a pokoušeli se na papír
zachytit jaro…

A trochu jsme si u toho i zahráli a zazpívali…

A trochu jsme i zahradničili, sadili jsme balkónová rajčátka a rukolu.
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA

Pondělní odpoledne zábavy a her

Šárka Němejcová, BRÁNA
Integrační klub BRÁNA je podporován statutárním
městem Ostrava, MPSV a z rozpočtů dalších měst a obcí.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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Květen v Klubu ÁMOS
Klub Ámos pořádá v květnu
dvě zcela nové zajímavé
interaktivní výstavy.
První výstava má název „Byl
jednou jeden kůň“. A jak již
samotný název napovídá tato interaktivní výstava
přibližuje fascinující svět koní.
Návštěvníci
poznají
neuvěřitelný svět těchto
zvířat,
jejich
vlastnosti,
dovednosti, historii. Dozví se
také informace o plemenech
koní, jejich chování a mnoho
dalších zajímavostí.
Interaktivní
výstava
„11
světů“ je zaměřena na
dětskou ilustraci, představí
současné dětské ilustrátory
navazující na slavnou tradici
české ilustrátorské školy.
Představí 11 autorů, například
Petra Nikla, Pavla Čecha,
Galini Miklíkovou a další. Projekt bude provázet série tzv. tvůrčích dílen. Děti si
vyrobí např. loutku, dokreslí postavy do příběhu.
Výstavy můžete navštívit v těchto dnech:
- Byl jednou jeden kůň: 12. 5. – 30. 6. 2014 v době od 13:00 – 18:00 hod., mimo
pondělky
- 11 světů: 5. 5. – 27. 6. 2014 v době od 13:00 – 18:00 hod., mimo pondělky
Srdečně zveme!
Projekty se uskuteční v Klubu ÁMOS, na ostravském Výstavišti Černá louka,
v pavilonu C.
Katka Hánová, Klub ÁMOS
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Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Krtek s Klubem ÁMOS v Paříži
Mezi 29. lednem a 24. únorem 2014 proběhla v Paříži výstava Zdeněk Miler
dětem. Tuto interaktivní výstavu, vytvořenou ostravským Klubem Ámos,
navštívilo během jednoho měsíce přibližně 10 000 Pařížanů.
Vše začalo v srpnu, kdy Centrum pro Rodinu a sociální péči z. s. - Klub Ámos byl
osloven francouzskou společností Associatión Cinéma Public. Tato Pařížská
společnost, pořádající již 24. ročník festivalu dětských animovaných filmů Ciné
Junior, se zajímala o interaktivní výstavu Zdeněk Miler Dětem, jako
o doprovodný program. Výstava o Zdeňku Milerovi autorovi krtečka, se jim
skvěle hodila do konceptu, neboť letošní ročník měl za úkol představit
francouzské mládeži český animovaný film. Byla tedy dohodnuta spolupráce.
Textové části výstavy, včetně katalogu, se přeložily do francouzštiny a mohlo se
vyrazit.
Výstavu jsme do Paříže vezli spolu s Karlem Praisem. Prvním místem výstavy se
měl stát kulturní dům v Orly. Ten byl v dopoledních hodinách navštěvován školní
mládeží a v těch odpoledních širokou veřejností. Kulturní dům zde byl totiž
vybaven kinosálem, kde se promítaly filmy nejen v rámci festivalu Ciné Junior.
Výstava byla umístěna ve foyeur, ve speciálně vyhrazeném výstavním prostoru.
Zde výstavou prošlo přes 500 dětí.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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Jako druhé výstavní místo bylo domluvené Fórum des Images, což je
supermoderní kino komplex v samém centru Paříže. Tady byla návštěvnost
pochopitelně výrazně větší, především díky množství kinosálů a jejich kapacitě.
V průběhu devíti festivalových dnů výstavu navštívilo přes 9 000 dětí.
Ohlasy, které interaktivní výstava Zdeněk Miler Dětem vzbuzovala, byly více než
jen pozitivní. Spojení Milerových kouzelných kreseb, velmi nápaditých
interaktivit, her a samozřejmě světoznámého krtečka nemohlo děti ani rodiče
nechat chladnými. Děti si z výstavy odnášely nejen vyplněný katalog, ale také
ostravské omalovánky, ostravské pastelky a další předměty, které nám Město
Ostrava poskytlo k propagaci. Rovněž i pro pořadatele, se kterými jsme se
setkali, jsme připravily dárkové balíčky obsahující také věci propagující Ostravu.
Během všech našich cest nás vítali přátelskou atmosférou a velmi vstřícným
jednáním, za což patří dík všem ze Cinéma Public, Kulturního domu v Orly
a Forum de Images. Ujistily nás také, že mají zájem nadále spolupracovat a že je
česká kultura baví.
Také patří dík Statutárnímu Městu Ostrava, že akci podpořilo a že dlouhodobě
podporuje také Klub ÁMOS samotný.
BcA. Michal Georgiev, Klub ÁMOS
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O Projektu VÝZVA

Projekt VÝZVA
usiluje o podporu rodin pečujících o děti se zdravotním postižením. Dětem
a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám nabízí
čtyři sociální služby a jejich doprovodné aktivity:

RODINNÝ PRŮVODCE
odborné sociální poradenství a podpora při řešení obtížné životní situace osobě
se zdravotním postižením do 35 let, její rodině a osobám pečujícím,
Mgr. Pavla Hodinová, 775 244 297, 552 301 406, pruvodce@prorodiny.cz

OASA
osobní asistence 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

RESPIT
odlehčovací služba osobám, které pečují o dítě nebo mladého člověka od 1 roku
do 35 let se zdravotním postižením,
Kateřina Makyčová, 774 244 259, 552 301 405, respit@prorodiny.cz

BRÁNA – integrační klub
sociálně aktivizační činnosti a volnočasové aktivity pro děti a mladé od 7 do 35
let se zdravotním postižením; zájmové aktivity, výlety, víkendové akce, kroužek
keramiky
Šárka Němejcová, 774 244 083, 552 301 408, brana@prorodiny.cz
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Projekt VÝZVA
Syllabova 19
703 86 Ostrava-Zábřeh
vyzva@prorodiny.cz
Projekt VÝZVA je jedním ze středisek
Centra pro rodinu a sociální péči z. s.

Činnost Projektu VÝZVA v letech 2012 až 2014 podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí • Moravskoslezský kraj • Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice • Městský obvod Hrabová • Městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz • Městský obvod Ostrava-Jih • Městský obvod Polanka nad Odrou
Městský obvod Poruba • Městský obvod Svinov • Městský obvod Stará Bělá
Statutární město Frýdek-Místek • Statutární město Havířov • Město Příbor
Obec Albrechtice • Obec Dobrá • Obec Dolní Benešov Obec Hať • Obec Horní Suchá
Obec Kobeřice • Obec Petrovice u Karviné • Obec Sedliště • Obec Trnávka
Obec Vendryně
Biskupství ostravsko-opavské • Úřady práce
Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadace OKD • Nadace Charty 77 – KONTO BARIÉRY
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
Bravantické lahůdky – Lukáš Močoch • FRX 2007, s.r.o.
GMP Mix, a.s. • Hayes Lemmerz Autokola, a.s. • ha-vel family s.r.o.
ha-vel internet s.r.o. • Ing. Vladimír Hodina – INTENA
Knihtisk s.r.o. • Makyča INTERIÉRY • MTA Ostrava, s.r.o.
OC GALERIE Ostrava-Třebovice • Restaurace Eucalyptus
družstvo SeePOINT • STAPRO s.r.o. • Svítidla Králův Dvůr a.s.
Thermes s.r.o. • ZAM-SERVIS s.r.o.
Kateřina Hurníková • Pavel Kuchař • Marek Matula • Roman Němejc
Matěj Ostárek a ministranti z Hlučínska
Drahomíra Rysová • MUDr. Milan Řehořek • Ing. Jiří Třetina
manželé Čadanovi • Hodečkovi • Kolouchovi • Kunčarovi • Mikovi
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 13. 6. 2014

Kontakty na nás
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava
tel.:
596 116 522 – linka 232
e-mail: cpr@prorodiny.cz
www.prorodiny.cz
IČO:
48804517
Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800

Sídlo projektu
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Projekt VÝZVA
Syllabova 19 (areál Ostravské univerzity
bývalý areál nemocnice Zábřeh)
703 86 Ostrava-Zábřeh
tel: 552 301 404
e-mail: vyzva@prorodiny.cz

Naši činnost podpořili

