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Na slovíčko s Milanem a Lenkou (zakladateli Projektu VÝZVA) 1
Sportu zdar, boccii zvláště !
Jak někteří asi víte, náš syn Jirka byl nominován na
Mistrovství světa v boccie do čínského Pekingu a možná
právě teď, když čtete tento článek, hraje nějaký svůj
„velký“ zápas. Kampaň, která se rozjela kolem shánění
peněz na účast v Pekingu, nám občas příliš milá nebyla.
Někteří z nás dokonce měli dost nepříjemný pocit žebrání,
navíc na věc tak nepodstatnou jako je sport. Kampaň na serveru hithit, Česká
televize, Český rozhlas, Mladá Fronta DNES a další média. Trošku jsme se
pogrilovali. :o) :o(
A teď to pozitivní, kvůli kterému to vlastně vůbec píšu.
Strhla se totiž velká, nečekaná vlna podpory, solidarity, kamarádství a přátelství.
Peníze a slova povzbuzení posílali mnozí známí i neznámí. Mnoho lidí se dozvědělo
co je to vlastně boccia, že vůbec existuje sport i pro lidi s těžkým postižením.
Kolegové z reprezentace nám děkovali za velkou propagaci :o). Mnozí si také
uvědomili, že i lidé s velkým zdravotním postižením nás mohou reprezentovat na
druhém konci světa, mohou soutěžit, mohou prožívat své chvíle slávy a napětí. Jirka
přece není sám. Mnozí další jezdí po světě jako závodní plavci apod., nebo jsou
úspěšní zpěváci, tančí balet, píšou povídky nebo básně, malují a dělají spoustu
krásných věcí. A tak si říkáme, že i ten „náš Peking“ může být velkou motivací,
propagací, osvětou a mostem mezi světy.
Takže moc děkujeme všem, kdo nás jakkoliv podporují
a drží palce.
V Pekingu hrajeme soutěž týmů 22. - 23. září – do skupiny
nám nalosovali Belgii, Kanadu a Japonsko. Jelikož jsme
z těchto týmů na žebříčku nejníže, tak můžeme jen
překvapit, což není úplně špatná pozice. Jirka tedy hraje
v kategorii BC3 v týmu a Kamilem Vašíčkem (Brno)
a Pepou Suchým (Teplice). A pak ve dnech 24. - 27. září
budou soutěže jednotlivců. Tak na nás myslete, držte
palce, modlete se, hlavně ať zase dosedneme v pořádku
zpátky na tu naši hroudu :o).
Milan Svojanovský
Jirko, držíme palce Tobě i celému českému týmu,
nominace a reprezentace na MS to je opravdu velký úspěch,
jsme na Vás hrdí. Budeme Vám moc fandit.
Přejeme Vám šťastnou cestu, šťastnou hru
a ať si přivezete mnoho cenných zkušeností a hezkých zážitků.
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Velká radost – náš domeček má nový kabát
Kdo nás znáte, vůbec nás teď nepoznáte :o).
Naše středisko na Syllabově 19, ve kterém
mají zázemí sociální služby Projektu VÝZVA
i programy a poradenství Střediska RODINA,
má nový kabát.
Srdečně děkujeme Magistrátu města
Ostrava, odboru hospodářské správy a panu
Miroslavu Neusserovi z oddělení technického, za zajištění a provedení opravy
vnějších omítek a nátěr fasády.
Hodnotíme velmi i práci a přístup všech pracovníků firmy Meš stavby s.r.o.,
která práce prováděla, za profesionální přístup, pečlivost a slušnost.
Už i někteří klienti nám sdělili, že se jim k nám nyní jde mnohem radostněji.
Proto i jménem našich klientů za zvelebení střediska moc děkujeme.

Další radost – nové auto pro VÝZVU
Díky mimořádné dotaci statutárního města
Ostrava z dotačního programu z odvodů z loterií
jsme mohli pro sociální služby Projektu VÝZVA
pořídit nové bezpečné auto. Naši starou
rozpadající se Felicii můžeme konečně odepsat
a za klienty a s uživateli budeme jezdit novou
Škodou Roomster. Děkujeme.

Personální změna v OASE
Představujeme Vám novou kolegyni Lenku Riemlovou,
která nastoupila na pozici zástupce koordinátora do týmu
služby OASA za naši kolegyni Pavlu (Pandu) Kadlecovou.
Lenka pracovala již několik let v OASE jako osobní
asistentka. Vítej Leni, ať se ti práce v koordinaci osobní
asistence líbí.
Pandě děkujeme za všechnu ochotu, obětavost,
profesionalitu a kretativitu, kterou nás zasáhla, a přejeme jí
krásný život v novém působišti.

Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

3

„můžu žít podle svého…“
osobní asistence OASA u Anety
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.
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,,Problémové chování‘‘ ve službě OASA
Poslední červnové úterý 24. 6. 2014 bylo věnováno
tématu Terapie problémového chování. Lektorem
školení byl PhDr. Hynek Jůn PhD., celý den byl
zaměřen na práci s lidmi s poruchou autistického
spektra a s mentálním postižením. Hlavním
tématem bylo problémové chování, jeho definice,
prevence a terapie. Školení bylo zaměřeno
teoreticky a proleženo příklady z praxe lektora.
Pavla Kadlecová, DiS., služba OASA

Srpnové setkání s asistenty
V srpnu 26. 8. 2014 se konalo tradiční pracovní setkání s asistenty spojené
s grilováním. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Asistenti si zahráli hry
zaměřené na spolupráci v týmu, seznamovali se s novými kolegy a vymýšleli
vtipné příběhy začínající na písmeno H.
Houbař Honza: Hravý Honza honem hopsal hluboko houfem havranů hledaje
halucinogenní houbičky. ,,Holá, holá-hle, houba!“ Ha! Hambáři! Hajný haleká
hlubokým hlasem. ,,Honzo hloupá, houby hnijou, halucinace hynou. Hleď,
Honzo houby hrozný hřích – hrozil holí hajný. Honza hodil hlavou a hlasitě
hvízdnul. Hoši hromadně hrozili hajnému. ,,Hola hoši, hajný houby hatí!“ Hajný
Hubert hbitě hupnul do hezkého hnědého Hyundaie hnajíc ho hlubokým
hvozdem. Hoši hravě hromady houbiček hamižně hromadili…
Lenka Riemlová, DiS., služba OASA
Pro rok 2014 se nám podařilo získat pro projekt
„MŮŽU ŽÍT PODLE SVÉHO – osobní asistence
u dětí se zdravotním postižením“ finanční
podporu ze sbírky Pomozte dětem organizované
Českou televizí a Nadací rozvoje občanské
společnosti. Děkujeme.

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.

Projekt VÝZVA – osobní asistence OASA

5

Odlehčovací služba RESPIT nabízí
Po prázdninách je život v odlehčovací službě opět v plném proudu a novým
zájemcům služba nabízí:
- odlehčení osobám, které pečují o dítě nebo mladého člověka se zdravotním
postižením od 1 do 35 let formou terénní nebo ambulantní služby
- občasnou nebo pravidelnou asistenci
- dobu poskytování dle individuálních potřeb pečující osoby
- fakultativní činnost - rehabilitační asistenci
Do konce kalendářního roku je stále možné využít zvýhodněné ceny za službu:
- cena při využití odlehčení do pěti hodin za měsíc je za 75,- Kč/hod.
- od 5. hodiny čerpané v daném měsíci bude účtována zvýhodněná cena
60,- Kč/hod.
- od 10. hodiny čerpané v daném měsíci bude účtována zvýhodněná cena
40,- Kč/hod.
- snížená je také cena fakultativní činnosti – rehabilitační asistence na
75,- Kč/úkon.
Kromě běžného provozu služby připravujeme pro asistenty školení a metodické
semináře, které proběhnou během měsíce října a listopadu.
Všem asistentům a uživatelům školou povinným přejeme úspěšný školní
a akademický rok :o)
Kateřina Makyčová, Terezie Nogolová, služba RESPIT
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Pobyt pro pečující maminky
S potěšením vám sdělujeme, že se
nám povedlo zorganizovat další
pobytovou akci pro pečující maminky.
Kromě zajímavých témat k zamyšlení a
inspiraci, za účasti lektorky, jsme
tentokrát zařadili i více „relaxu“.
Osvědčená fyzioterapeutka Dominika
nás naučí, jak zacházet se svým tělem,
aby vydrželo fit a nebolelo a dojde i na
kreativní tvoření. Pod vedením lektorky Lucie si budete moci vytvořit
smaltované šperky.
Těšíme se na vás.
Tým služby RODINNÝ PRŮVODCE

Freewheel
Zdravím všechny lidičky,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zkušenost nejen svou, ale zkušenost celé
mé rodiny, s používáním přídavného kolečka Freewheel. Tuto skvělou záležitost
jsem poprvé viděla na internetu, někde na amerických stránkách. Koukali jsme
na to s kolegyní a hned jsme si říkaly, že je to skvělá věc, a že ji musíme pořídit
do naši půjčovny pomůcek. Protože se v té době v České republice vůbec
neprodávala a musely bychom ji objednat až z Ameriky, což bylo složité,
zklamaně jsme nad tím mávly rukou.
V listopadu 2013 jsem byla se synem v lázních. Jednoho dne jsme šli po
procedurách na procházku a najednou se před námi mihnul mladý muž na
vozíku, který měl i Freewheel. Neváhala jsem a běžela za ním, abych zjistila více
informací a vůbec zkušenost s používáním. Mladý muž byl velmi ochotný, ukázal
nám jak Freewheel funguje, jak se instaluje, ale co bylo nejdůležitější – dal mi
informaci, že Freewheel koupil u nás v ČR. Předal mi kontakt a bylo to. Hned
jsem si kontakt zadala na internetu, abych zjistila kolik Freewheel stojí a zda je
opravdu možné si jej zakoupit jednoduše. Jak všichni asi tušíte, cena Freewheel
není příliš nízká – tak jako všechny kompenzační pomůcky. Tudíž cena 11 500,Kč mě nijak nepřekvapila. Jen jsem si říkala: „ No, tolik si nemohu dovolit jen tak

Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
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použít z rodinného rozpočtu. Co teď?“
Na nějakou dobu jsem koupi Freewheel
pustila z hlavy s tím, že Freewheel
jednou pro syna pořídíme, ale musíme
zajistit potřebnou finanční hotovost.
Říkala jsem si: „To se nějak vyvrbí.“
A taky že jo.
Úplnou náhodou jsem našla na
internetu, že Olivova nadace vyhlašuje
grantové řízení, kde si fyzické osoby
mohou napsat žádost na pořízení
kompenzační pomůcky. Kdo má
zkušenost s vypisováním žádostí na nadace ví, že někdy je to hodně velká
námaha sepsat „opět“ příběh o svém dítěti s postižením a vracet se a znovu
přemítat o postižení, které nám i našemu dítěti v životě někdy hodně brání
prožívat svobodnější a plnohodnotnější chvíle. Ale i v tyto okamžiky je třeba se
překonat a alespoň zjistit, jaké jsou podmínky žádosti. Protože u této nadace
bylo vypsání žádosti jednoduché, sedla jsem k počítači a žádost jsem měla
vypsanou asi za půl hodiny. Odklikla jsem žádost emailem a bylo. Teď už stačilo
jen čekat jak to vše dopadne. Asi za čtvrt roku se mi z nadace ozvali, že nám
požadovanou částku schválili a že poštou posílají darovací smlouvu. Skvělé! Na
nadaci jsem nežádala celou částku 11 500,- Kč, ale jen část, s tím, že zbývající
část si zaplatíme z vlastních zdrojů. Jakmile jsem měla penízky připravené,
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neváhala jsem oslovit BEZBRZD, která Freewheel prodává a objednat tu
úžasnou věc. Freewheel k nám domů dorazilo asi za 14 dní.
Od té doby je náš skvělý pomocník na všech procházkách, cestách, tůrách
a vůbec jen tak pochůzkách po naší zahradě. Je to úplně jiná jízda nejen pro
doprovod, který vozík tlačí, ale také pro mého syna, který na vozíku sedí. I po
obyčejné asfaltce je vozík méně hlučný, minimálně se otřásá a jízda pro obě
strany je o 100% pohodlnější. Zbavíte se, mnohdy nutné, jízdy po zadních.
Zbavíte se neustálé kontrole i sebemenších děr v terénu nebo kamínků, které
způsobují „vykolejení“ nebo „šprajcnutí“ vozíku při jízdě. Tohle všechno je pryč.
Přes letní prázdniny jsme již toho hodně najezdili a nedovedeme si jízdu bez
Freewheel už představit. A když musíme jet bez něj, je to velká otrava
a o mnoho menší chuť někam vyjet. Nemůžeme si ho vynachválit. Jízdu
s vozíkem zvládne i moje babička, které je přes 80 let a jízda po zahradě se
synem na vozíku pro ni nebyla možná. Dnes? Zvládá bez problémů. Tak jak říká
můj syn: „Bez kolečka už ani ránu!“ Vždy když vyjíždíme z domu, tak
nezapomene připomenout. Nejraději by ho měl i doma, ale vzhledem
k prodloužené délce vozíku s tímto kolečkem je doma trochu na obtíž. Ale to jen
kvůli omezenému domácímu prostoru. Jinak skvělá, úžasná pomůcka ke
každému vozíku.
Však mrkněte sami: http://www.bbbus.cz/freewheel
Za službu Rodinný průvodce zatím nemohu tuto pomůcku nabídnout
k zapůjčení, protože i naší organizaci chybí potřebné finanční prostředky na
pořízení této skvělé záležitosti. Věřme však, že i na tuto pomůcku se jednou
finance
najdou
a
budeme moci vám ji
nabídnout jako jednu z
možných
kompenzačních
pomůcek k zapůjčení.
Přeji všem pohodový
start
do
nového
školního roku a mnoho
úspěchů v něm.
Gabriela Máchová
Čumpelíková,
RODINNÝ PRŮVODCE

Projekt VÝZVA – poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
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PĚSTOUNSKÁ PÉČE – HMOTNÉ ZAJIŠTĚNÍ
Vážení čtenáři,
přicházíme s dalším dílem seriálu, zaměřeného na pěstounství dětí se
zdravotním postižením. Naleznete v něm přehled hmotného zajištění
pěstounské péče. Pěstouni získávají za to, že přijmou dítě do péče, státní
sociální dávky (oficiálně jde o „dávky pěstounské péče“). Ty jsou určeny ke krytí
základních nákladů spojených s péčí o svěřené děti (pěstoun totiž nemá vůči
dítěti vyživovací povinnost, ta v tomto případě přechází na stát) a na vlastní
odměnu pěstouna. Dalším typem dávek je pak jednorázový příspěvek při
převzetí dítěte a příspěvek při ukončení pěstounské péče. Další, do značné míry
podmíněný druh dávky, pak představuje příspěvek na pořízení či úpravu
motorového vozidla.

Příspěvek při převzetí dítěte
Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do
pěstounské péče. Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:
a.

do 6 let, 8 000 Kč,

b.

od 6 let do 12 let, 9 000 Kč,

c.

od 12 let do 18 let, 10 000 Kč.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě
svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte,
nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě
podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně
uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti
osobou pečující.
Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:
a. 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
b. 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
c. 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
d. 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.
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Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na
pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:
Dítě ve
věku

Dítě ve stupni
závislosti I
(lehká závislost)
Kč

Do 6 let
6 – 12 let
12 – 18 let
18 – 26 let

4 650
5 650
6 450
6 750

Dítě ve stupni
závislosti II
(středně těžká
závislost)
Kč
5 550
6 800
7 800
8 100

Dítě ve stupni
závislosti III
(těžká závislost)
Kč
5 900
7 250
8 300
8 600

Dítě ve stupni
závislosti IV
(úplná závislost)
Kč
6 400
7 850
8 700
9 000

Odměna pěstouna
Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující
i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu
potřeb dítěte). Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci,
náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Výše odměny pěstouna je
stanovena pevnými částkami od 8 000 do 24 000 korun, a to v závislosti na počtu
dětí v pěstounské péči a s ohledem na jejich náročnost.
Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc:
a. 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
b. 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
c. 20 000 Kč,
1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká
závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo
d. 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na
přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve
stupni IV (úplná závislost).
Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna zvyšuje
vždy o 4 000 Kč.
Odměna pro pěstouna není od ledna 2013 vyplácena jako sociální dávka, ale
nově jako standardní plat, což znamená, že pečující lidé získají i důchodové
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a zdravotní pojištění. "Od 1. ledna 2013 se všichni pěstouni dostávají do situace,
kdy mají s úřadem práce uzavřen pracovní poměr. Je za ně odváděno zdravotní,
sociální pojištění i daň. Mají tedy stejné podmínky, jako kdyby byli zaměstnáni
v jakémkoliv jiném zaměstnání
Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce
nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud pečuje
alespoň o 3 děti nebo o alespoň 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti.
V ostatních případech (pečuje-li o 1 nebo 2 zdravé děti či děti v I. stupni
závislosti), jí náleží odměna pěstouna pouze v případech hodných zvláštního
zřetele, zejména s ohledem na její sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím
ke zdravotnímu stavu dítěte.
Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na
sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné
zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče
Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má osoba, která byla ke dni
dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na
příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000
Kč.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně
3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně
zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu
pěstouna. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací
ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100
000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat
k výdělečné činnosti.

Další finanční pomoc
připadá v úvahu, pokud se jedná o dítě s postižením, např.:
•
Příspěvek na mobilitu
•
Příspěvek na zvláštní pomůcku
•
Příspěvek na péči
•
Průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj
vyplývají
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Legislativa týkající se náhradní rodinné péče
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (upravuje všechny
formy NRP)
Zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(upravuje dávky pěstounské péče)
Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Právní předpisy o sociálním zabezpečení upravující nemocenské a důchodové
pojištění pěstounů

JAK JSEM SE STALA PĚSTOUNKOU...
Od dětství (kam až má paměť sahá), jsem si plánovala, že až se vdám, budeme
bydlet na Valašsku v chalupě u lesa. Manžel kutil, já hospodyně, co přes plot pro
pírko skočí. Kolem chalupy se bude prohánět nejméně pět dětí (z dětského domova)
se psem úplně jako Bella z filmu Bella a Sebastián.
U chalupy budeme mít nějakou kozu, ovce, prát budu na valše v neckách, pro vodu
chodit do potoka (ach ta naivita), topit v kachlových kamnech a péct chleba v peci.
Sen jako z pohádky… A realita?
Když mi bylo dvacet let, zemřela nám maminka (naši byli rozvedení, taťka byl
v zahraničí a do tehdejší ČSSR se vrátit nemohl). A tehdy jsem si, pod tlakem
událostí, požádala, aby mi soud svěřil mé dva mladší bratry (13 a 15 let) do
pěstounské péče. Můj mladší bráška nesl ztrátu maminky z nás tří asi nejhůře. Já
balancovala mezi rolí sestry a mámy a dospěla velmi rychle.
Nadělala jsem spoustu chyb.
Byla jsem sice nejstarší ze sourozenců a byla jsem zvyklá doma hodně pomáhat, ale
toto bylo jiné.
Najednou byla veškerá zodpovědnost na mně, všechna má rozhodnutí měla dopad
i na bratry. Nemohla jsem si jen tak někam odejít, na hodinu, na dvě. Pravidelně
každý týden jsem musela podávat raport sociální pracovnici, co jsem minulý týden
dělala, co jsem vařila, jak to u nás probíhá. Nikdo z úředníků se nenamáhal přijít
k nám.
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Mladší bráška odmalička navštěvoval psychologa (nebo psychiatra, to už dnes
nevím) a měl hodně těžkou pubertu. Utíkal z domu, měl v pokoji na zdi historické
zbraně, sečné i bodné a těmi se mě, svou matko-sestru, někdy snažil zastrašit. Byl
vyšší a silnější než já. Rozbíjel zařízení našeho rodinného domu, rozbíjel skla ve
dveřích a oknech. V 17 letech si začal domů vodit podivné kamarády, lidi z ulice, kteří
fetovali, opíjeli se a práce je nezajímala. Začal doma krást věci (moje oblečení,
vybavení v domě) a to prodával. Dokázal být ale i velmi milý a pozorný.
Psychologové ani psychiatři nám tenkrát nijak nepomohli. Nikdo nám nepomohl.
Starší z bratrů měl běžnou pubertu, kdy já byla "hovězí, drůbež", posílal mě do
"sedací části", ale v podstatě jsme se vždy domluvili. Bratři dosáhli zletilosti a já jsem
si řekla, že nějakou dobu nechci o puberťácích ani slyšet.
Potřebovala jsem čas a prostor. Období, kdy se budu rozhodovat a nést třeba
i možné negativní následky, sama za sebe. Odstěhovala jsem se.
Nevdala jsem se, každý chlap měl nějakou chybu… a věkem jsem k přiznání si chyb
svých, dozrála i já. Snění o chalupě a adoptovaných dětech, radostně se
prohánějících po loukách kolem chalupy mne ale neopustilo ani v dospělosti.
Pracovala jsem s lidmi s postižením jako ergoterapeut.
Bylo mi sedmatřicet, když se mě zeptala moje známá, jestli se s ní nechci jet podívat
do dětského domova pro děti s postižením. Ona se v té době starala o jedno přijaté
dítě a další chodila navštěvovat do dětského domova. Byla jsem zvědavá, jak to
v takovém dětském domově chodí a jak tam s dětmi pracují. Kývla jsem.
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Ani trošku jsem neuvažovala, že bych se o nějaké dítě s postižením mohla starat
a už vůbec ne sama, bez manžela. Ale sny se mají plnit a ten můj na mne čekal právě
v tom Dětském domově… Holčička, která na mě koukala svýma nádhernýma
kukadlama, a já začala přemýšlet, jestli bych zvládla péči o tohle dítě. Několik týdnů
jsem zvažovala všechna možná pro i proti a pak jsem se rozhodla. ANO, to je můj
sen. Trvalo tři čtvrtě roku, než jsem vyřídila všechny potřebné formality. Během té
doby jsem měla Terezku v hostitelské péči, a potom jsem ji jezdila v týdnu
navštěvovat.
Terezka byla dítko po úraze. Narodila se zdravá. V době, kdy jsem ji navštěvovala,
měla čtyři roky. Nemluvila, měla plenky, pohybovala se válením sudů. Byla to milá,
temperamentní, hendikepovaná holčička. Byla a stále je velký bojovník. Jsme spolu
skoro 11 let. Dnes je to temperamentní, společenská, upovídaná, občas hubatá, milá
slečna, která se v rámci možností pohybuje sama na vozíku. Plenky samozřejmě
nepotřebuje.
Když bylo Terezce sedm let, jela jsem si do jiného DD pro jejího téměř čtyřletého
brášku Petříka. Péťa byl krásný, chytrý, roztomilý klučík. Jak se později ukázalo se
spoustou citových zranění a problémů. Často byl ve špatné náladě, neklidně usínal,
v noci se probouzel a dlouho a hlasitě plakal, velmi brzy ráno se budil a už neusnul.
Když byl unavený, točil se dokolečka a třepal ručkama nad hlavou.
Petříka jsem nemohla nechávat ani na několik minut samotného se svou sestřičkou.
Oba vyžadovali mou neustálou pozornost a dohled. Chlapečkovi v osmi letech
diagnostikovali Aspergerův syndrom… Vlastně jsem si oddechla. Nejsem to já, kdo
ho špatně vychovává, má na něj nežádoucí vliv. Nejsem příčinou vzteklých výbuchů
a agresivního chování. Zjištěním "Aspergera" se vysvětlilo mnohé a můj pocit "viny"
se rapidně ztenčil. A i když Petřík potřebuje trochu jiný přístup a trpělivost
a porozumění, se svou sestřičkou se mají rádi…
…a pohádka začala… Jednou, v jednom malém dětském domově mě svýma
nádhernýma kukadlama ulovila jedna malá holčinka a o pár let později jsem si do
jiného dětského domova přijela pro jejího mladšího brášku a zazvonil zvonec…
...a není konec. Ještě ne. Bydlíme v chalupě, ne u lesa, mé štěstí sice nepobíhá okolo
chalupy, ale co, stačí, že se vejdeme do tří postelí. Mám pračku a valcha visí na půdě.
Ovšem chleba, chleba ten peču výborný.
Jsou sny holčičí, princeznovské a sny velkých holek. Tak přesně ten se mi do puntíku
splnil.
Projekt Osvěta veřejnosti v oblasti osvojení dítěte se zdravotním postižením
připravuje služba RODINNÝ PRŮVODCE za podpory Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
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Podivuhodná pouť pouští – tábor BOCCIA 2014
Zase po roce jsme se sešli v Kopřivnici na letním
táboře boccia. Jako vždy probíhal připravený
program, letos na téma Podivuhodná pouť pouští.
Hráli jsme spoustu tematických her, sbírali
pomeranče, které jsme lepili na pomerančovník,
bojovali se všemi možnými nástrahami, zdolávali
nemožné a putovali pouští.
Všichni účastníci si vzájemně pomáhali. Družinky
držely při sobě, boccisti tvrdě dřeli na trénincích,
kuchařinky se staraly o naše plná bříška a vedení
pilně pracovalo na chodu celého tábora. Jediný náš
nepřítel bylo počasí, které nám chtělo zkazit jinak
ideální pobyt deštěm, ale ani déšť nám nezabránil
v prožívání nových a krásných chvil s úsměvem na tváři. :o)
Kdybych se měla vyjádřit ve zkratce, vypadalo by to takto: Jídlo? Skvělé.
Program? Super. Kolektiv? Úžasný. A co příští rok? Nemám co řešit a jedu zase.
:o) Byl to vážně vydařený týden. :o)
Sabina Kudelová, dobrovolník
Letošní letní tábor boccia se konal od 28. 7. do 2. 8. 2014 ve skautském středisku
v Kopřivnici. Téma letošního pobytu bylo putování pouští podle knihy Popoupo
od Zuzany Holasové. Na poušti jsme se potkali s drakobijcem, prošli jsme
nebezpečné tekuté písky, setkali jsme se s poutníkem, pro účastníky byla
připravena spousta zážitkových her,
celodenní výlet, tvůrčí odpoledne
a především tréninky hry boccia, jejichž
vyvrcholením byl páteční turnaj.
Děkujeme
všem
účastníkům
boccistům,
kamarádům
a
dobrovolníkům za i přes špatné počasí
dobrou náladu a skvělou atmosféru.
Těšíme se na příští rok.
Kateřina Makyčová
a celý realizační tým tábora
Tábor BOCCIA byl realizován díky podpoře Nadace Charty 77 – Konto bariéry
a statutární ho města OSTRAVA
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Představujeme nový tým v BRÁNĚ
Od 1. srpna jsme v BRÁNĚ přivítali nové zaměstnance,
Alžbětu Kosovou,
Kateřinu Benovou a Tomáše Uhla.

Všichni nejsou pro BRÁNU úplně nové tváře, Bětka nám již letos v zimě
pomáhala s nácvikem předtančení na Benátském plese a s Tomem jste se mohli
setkávat už na některých víkendových pobytech.
Nový tým již realizoval v posledním srpnovém týdnu prázdninový pobyt ve
Frýdlantu a nyní se připravuje na pravidelné podzimní nábory dobrovolníků
a chystá nový program BRÁNY pro podzimní měsíce.
Bety, Káťo, Tomáši, přejeme Vám, ať se Vám práce v BRÁNĚ líbí a jde od ruky.
A děkujeme moc Šárce, Evce a Ivetce za všechno, co pro BRÁNU udělaly a co
v BRÁNĚ vybudovaly. Přejeme vám, ať se vám v dalším životě dobře daří.

Zveme na první podzimní akci BRÁNY
GRILOVAČKA S BRÁNOU
STŘEDA 24. 9. 2014
STARTUJEME V 15 HODIN!
NAŠLÁPLÝ PROGRAM,
STAŘÍ I NOVÍ KAMARÁDI
A GRILOVANÉ DOBROTY!
TĚŠÍME SE NA VÁS : )
BETY KAČKA TOM
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Letní pobyt s novou BRÁNOU
Jak už jistě všichni víte, integrační klub
Brána během léta změnil svou stávající
sestavu, a přivítal jako své nové
zaměstnance nás – Bětku, Katku
a Toma. Jakmile jsme se trochu
rozkoukali, pustili jsme se do našeho
prvního velkého úkolu, a to do
zorganizování letního pobytu, který byl
přesunut právě kvůli personálním
změnám BRÁNY z července na konec
srpna.
Pobyt měl proběhnout, a také proběhl
jako „dámská jízda“. Účastnily se ho totiž samé slečny, a to Pája, Denča, Terka
a Hanka. Připravili jsme tedy vše
potřebné a doufali, že si tento náš
premiérový čtyřdenní pobyt všichni
hezky užijeme.
I přes to, že jsme vyjížděli za ošklivého
počasí a nakonec bez dobrovolníků,
všichni jsme byli výborně naladěni.
Jakmile jsme dorazili do Frýdlantu,
vybalili
jsme
se,
seznámili
s uživatelkami a vyrazili na první výlet
do Kozlovic. Tam jsme navštívili
Obecnou školu, kde jsme měli možnost poznat, jak kdysi probíhalo vyučování
a jak tehdy žili a bydleli učitelé. Také jsme si prohlídli místní pivovar, ve kterém
jsme výborně poobědvali a ochutnali
borůvkové pivo.
Naší další zastávkou byla malá
zoologická a botanická zahrada Tropic
Hukvaldy, kde jsme si prohlídli
exotické papoušky, rostliny a dokonce
i pumu.
Večer
jsme
si
pustili
film
Nedotknutelní, který vypráví působivý
příběh podle skutečné události
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o člověku
se
zdravotním
postižením a jeho asistentovi.
Nechyběl ani popcorn, takže jsme
se cítili jako v opravdovém kině.

Ani další den nám počasí nepřálo,
a tak jsme vyrazili do místního
relaxačního centra Kotelna, kde
jsme se s děvčaty vyřádili v bazénu
a ve vířivce. Tom jako náš
bodyguard.čekal venku :o). Poté
jsme se přesunuli do Rožnova pod Radhoštěm.
Tam jsme se po vodních radovánkách pořádně
najedli a šli navštívit skanzen, kde jsme také
ochutnali výborné frgály. Konečně se na nás
začalo usmívat i sluníčko.
Po dni plném zážitků jsme se ještě na chatě pustili
do malování triček a tašek, ve kterém byly děvčata
moc šikovné.
Třetí den po probuzení do krásného, slunečného
dne, čekalo na děvčata překvapení. Navštívily
totiž kadeřnický a kosmetický salon, kde je velmi
milá slečna ostříhala, krásně učesala a
namalovala. Mezitím, pro ty z děvčat, které se
zrovna nezkrášlovaly, probíhal piknik, kde se jen tak odpočívalo, povídalo,
a užívalo příjemného dne. Po
obědě jsme s krásně
upravenými dámami vyrazili
na Čeladnou, kde jsme
ochutnali
výbornou
zmrzlinu, prohlídli si místní
zvířátka a daňčí oboru. Také
jsme v lese nasbírali trošku
dřeva na večerní táborák,
a jelikož nás zlákala voňavá
a prosluněná louka, jen tak
jsme na ní chvíli odpočívali
a relaxovali. K večeru jsme
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se vrátili do Frýdlantu, kde jsme se
zastavili ve výborné cukrárně. Kdo chtěl,
navštívil Posezení u cimbálu, které se tou
dobou konalo nedaleko v Janáčkově
domě. Plni dojmů jsme za stmívání
založili táborák, na který jsme použili dříví
z Čeladné, opekli špekáčky a zazpívali pár
krásných písniček s kytarou. To se nám
pak krásně usínalo…
Čas utíkal tak rychle, až jsme se najednou
probouzeli do posledního dne.
Nikdo nemohl uvěřit tomu, jak celý
pobyt utekl, a jak dobře nám všem
společně bylo. Abychom si poslední
chvilky společně užili co nejvíce,
honem jsme se sbalili, a vyrazili do
Štramberku. Jakmile jsme vystoupili
z auta, cvrnkla nám do nosu skvělá
vůně štramberských uší, a tak jsme
div nevykoupili celý jejich stánek.
Posilněni tou dobrotou jsme se
vydali na Trúbu. Cesta to byla vcelku
náročná, nejvíce však určitě pro Páju, která má díky této kamenité a strastiplné
cestě s námi a vozíčkem určitě nezapomenutelný zážitek :o). Ti co měli chuť,
vystoupali až na vrchol Trúby,
odkud byl úžasný výhled na
okolí. Po obědě a nakupování
v obchůdcích na náměstí jsme
ještě stihli navštívit místní
arboretum, v jehož krásném
prostředí jsme se rozloučili
a vyrazili domů.
Jsme moc rádi, že se všem
děvčatům pobyt s námi líbil.
Tímto jim také moc děkujeme za
trpělivost, kterou s námi
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Projekt VÝZVA – integrační klub BRÁNA
jakožto s nováčky měly, a za upřímnost, se kterou
nám sdělovaly své připomínky. Byla to pro nás
velká zkušenost, kterou jsme i bez účasti
dobrovolníků zvládli dobře.
Už teď se těšíme na další akci, kterou pro uživatele
vymyslíme a naplánujeme. Doufáme, že i nadále
budeme jim všem dělat jen radost a že je budeme
naší
prací
úspěšně
podporovat
k jejich
samostatnějšímu a spokojenějšímu životu.
Noví Bráňáci Bětka, Katka a Tom

Letní pobyt ve Frýdlantu byl realizován díky podpoře statutárního města OSTRAVA
a sponzorským darům

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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Pozvání do ÁMOSU
Zveme vás na dvě krásné výstavy, kterými u nás
v Ámosu začínáme nový školní rok.
ZDENĚK MILER DĚTEM
13. 9. – 19. 10. 2014, 10:00-18:00 hodin,
pro veřejnost pouze v sobotu a neděli
Výstaviště Černá louka, pavilon C, Ostrava
Hravá výstava pro předškoláky a mladší školáky
představí život a tvorbu Z. Milera formou jim
nejbližší – hrou. Přijďte s dětmi navštívit svět
Krtečka a jeho kamarádů…
PTÁCI KOLEM NÁS
13. 9. – 2. 11. 2014, 10:00-18:00 hodin,
pro veřejnost pouze v sobotu a neděli
Výstaviště Černá louka, pavilon C, Ostrava
Interaktivní výstava představí zážitkovým
způsobem svět ptáků a motivuje k jejich ochraně a
„lovům beze zbraní“, ale také objasňuje některé
mýty nebo ptačí rekordy. Návštěvníci se mimo
jiné dozvědí, jak mohou ptákům pomoci v zimě,
co dělat se zraněným ptákem, kteří ptáci jsou
u nás ohroženi a co pro ně můžeme udělat,
seznámí se s některými záchrannými projekty.
Budou poznávat hlasy a stopy, siluety ptáků nebo
stavět hnízda. Děti na výstavě pracují s pracovním katalogem. Součástí výstavy
je krátký dokument o projektu „Návrat orla skalního do ČR“.
Děkujeme všem, kteří nám dodali propagační materiály, exponáty, cenné informace,
videozáznamy, dokumenty. Jsou to: ZOO, Ostravské muzeum (pan M. Foral ze zoologického
oddělení nám sdělil zajímavé informace k problematice hnízdění rorýsů a revitalizace domů –
projekt Pod jednou střechou a k přemnožení strak v Ostravě a s tím souvisejícím úbytkem pěvců
apod.), Česká společnost ornitologická, pan E. Gombala, J. Žolnerčíková. Dále děkuji všem
v ÁMOSu, kteří se zapálením zjišťovali aktuální informace z ptačího světa a sbírali ve svých
volných chvílích „kde co“, a také M. Owsiankovi, který výstavu oživil mimo jiné partou tučňáků
v životní velikosti. A nechci zapomenout s díkem i na vás všechny, kteří jste přinesli ptačí pera
a tuto výstavu podpořili. Těšíme se, že se přijdete podívat.
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DNY VÁNOČNÍCH ŘEMESEL
2. 12. – 19. 12. 2014,
10:00-18:00 hodin,
pro veřejnost pouze v sobotu a neděli
Jedinečná možnost, kde si v příjemné
atmosféře
předvánočního
času
vyzkoušet tradiční, ale i nová řemesla
s vánoční tématikou. Hotové výrobky
si odnesete domů
Výše uvedené projekty jsou podpořeny statutárním městem Ostrava a MOb Moravská Ostrava a Přívoz,
Moravskoslezským krajem a MŠMT.

MEZINÁRODNÍ ČESKO-POLSKÁ VÝSTAVA BETLÉMŮ
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
realizuje spolu s obcí Gorzyce (PL)
projekt „Betlémy bez hranic“. Hlavním
cílem projektu je zachování tradic
našich předků a oživení a popularizace
betlémářství v tomto regionu. Projekt
se skládá z realizace workshopů „Jak
se tvoří betlémy“ a výstavy dětských
betlémů.
Klub ÁMOS vás chce tímto pozvat na
„Mezinárodní česko-polskou výstavu betlémů“, která se skládá z vystavených
betlémů, z nichž většina pochází z rukou účastníků workshopů a z naučné části
(panely s informacemi o historii a současnosti betlémářství, promítání
dokumentů). Výstavou bude provázet lektor. Záštitu nad výstavou převzali
biskup Mons. F. Lobkowicz, hejtman Moravskoslezského kraje M. Novák
a generální konzulka Polské republiky v Ostravě A. Olszewska. Na projektu
spolupracuje regionální pobočka Českého sdružení přátel betlémů.

Projekt je financován z prostředků EU, z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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ČESKO-SLOVENSKÁ VÝSTAVA BETLÉMŮ
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. a Asociácia rodín a rodinných
společenstiev na Slovensku realizují projekt „Betlémy bez hranic“. Cílem
projektu je zachování tradic a popularizace betlémářství v přeshraničním
regionu Moravskoslezského, Žilinského a Trenčianského kraje. Projekt se skládá
z realizace workshopů „Jak se tvoří betlémy“ a výstavy dětských betlémů.
Tímto Vás zveme i na „Česko-slovenskou výstavu betlémů“, která se skládá
z vystavených betlémů, z nichž většina pochází z rukou účastníků workshopů
a z naučné části (panely s informacemi o historii a současnosti betlémářství,
promítání dokumentů). Výstavou bude provázet lektor.
Na projektu spolupracuje regionální pobočka Českého sdružení přátel betlémů.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státním
rozpočtem SR/ČR v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká
republika 2007 – 2013.

OTEVÍRACÍ DOBA NA OBĚ VÝSTAVY BETLÉMŮ:
3. 11. – 21. 12. 2014
mimo státní svátek 17. 11. 2014
8.00 – 18.00 hodin, o víkendech 10.00 – 18.00 hodin
(pro školy v dopoledních hodinách na objednávku;
v období 2. 12. – 19. 12. 2014 dopoledne
pouze pro návštěvníky Dnů vánočních řemesel)
Výstaviště Černá louka (pavilon C), Ostrava

Přijďte se podívat
k nám na Černou louku,
jistě nebudete litovat :o)

Těší se na Vás Klub ÁMOS
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Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí
PROJEKT FM EHP v rámci programu FNNO
Název projektu: „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“
Číslo projektu:
3640057
Slezská diakonie, resp. její střediska ELIADA a DOREA Brno, realizuje od 1. 8. 2014 nový projekt
s názvem "Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí". Délka projektu je stanovena do
30. 4. 2016. Celkové náklady projektu jsou 2 086 151 Kč. Výše poskytnutého grantu činí 1 877 535
Kč.
Středisko DOREA Brno se dlouhodobě věnuje poskytování služby rané péče, středisko ELIADA
dlouhodobě poskytuje služby osobní asistence, také odlehčovací a poradenské služby, a to
dětem se zdravotním znevýhodněním.
Partnerem projektu je nezisková organizace Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Za své
poslání mají podporu manželství, rodiny a mezilidských vztahů na základě křesťanských hodnot.
V rámci svého, již běžícího Projektu VÝZVA, pak také nabízí pomoc dětem a mladým lidem se
zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám, a to v rámci poradenství, osobní asistence,
odlehčovacích služeb a integračního klubu.
Celkovým cílem projektu je podpora dětí se zdravotním postižením v rodinném prostředí
a osvěta občanské společnosti o pozitivech rodinné péče na úkor péče ústavní.
Naplnění hlavního cíle nalézáme v podpoře kvality a dostupnosti výše zmíněných služeb, ale
také v zefektivnění komplexního přístupu a podpory těchto rodin. Nové aplikace, technologie,
pomůcky a arteterapie, poskytnuty v rámci projektových aktivit, by byly pro cílovou skupinu bez
podpory grantu jinak nedostupné. Výstupem je tak vyšší míra sebeurčení, motivace k rozvoji
a zapojení dítěte do společnosti.
Cílovou skupinou jsou děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku 0-18 let
a jejich rodiče a širší rodina, a to jak v rámci Jihomoravského, tak i v rámci Moravskoslezského
kraje, a také odborná veřejnost na území celé ČR.
Z celkového počtu 7 projektových aktivit se partnerská organizace Centrum pro rodinu a sociální
péči z. s. zapojí do těchto čtyř aktivit.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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Aktivita 1
Podpora kompetencí zdravotně znevýhodněných dětí s využitím nových moderních
technologií,
v jejímž rámci zprostředkujeme rodičům uživatelů seminář k používání iOs zařízení (IPad a IPad
touch) se zaměřením na přímé užití aplikací pro hendikepované, dále zakoupíme 6 tabletů, které
budou vybraným rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním dlouhodobě zapůjčeny po
absolvování semináře.
Aktivita 4
Šíření systému informací o dostupných službách a probíhajícím projektu,
kde pro lepší informovanost veřejnosti o životě lidí s postižením a jejich pečujících rodin
zajistíme instalaci naší interaktivní výstavy pro ZŠ a SŠ „Svět našimi smysly“ a uveřejníme články
v časopise Zpravodaj VÝZVA.
Aktivita 5
Zajištění přístupu k rehabilitačním, kompenzačním a didaktickým pomůckám,
kdy díky projektu do stávající půjčovny zakoupíme 2 FreeWheel = přídavné přední kolečko
k mechanickému vozíku pro 2 děti z Moravskoslezského kraje, což zlepší šance dítěte na
kompenzaci jeho zdravotního postižení a na jeho budoucí integraci do společnosti.
Aktivita 6
Spolupráce s NNO, odborníky na ochranu dětí a představiteli státní správy,
kdy na základě výměny zkušeností mezi oběma partnerskými organizacemi (SD a CPR) se
budeme snažit o společný rozvoj poskytovaných služeb a rozvoj péče o děti se zdravotním
znevýhodněním, diskuzí o aktuálních a akutních tématech týkající se dané cílové skupiny
a předložením výstupů z těchto diskuzí představitelům státní správy se budeme snažit přispět
k následným změnám v této oblasti ve prospěch dětí se znevýhodněním.
Aktuální informace o realizaci projektu budou průběžně zveřejňovány, mimo jiné, na webových
stránkách jak středisek ELIADA/DOREA, tak i partnerské organizace Centra pro rodinu a sociální
péči.
Michala Kupková, administrativní asistent projektu EHP, Slezská diakonie
Ing. Jana Kotásková, manažer projektu za Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
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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
Bc. Alžběta Kosová, DiS., 774 244 081, 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.

Děkujeme za pomoc, spolupráci a podporu:
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
Nadační fond Kousek po kousku • 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 • EUROVIA CS, a.s. • FRX 2007, s.r.o.
GMP Mix, a.s. • Hadr & Kyblík s.r.o. • 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.
VELA CZECH, s.r.o. • ZAM-SERVIS s.r.o.
Kateřina Hurníková • Pavel Kuchař • Marek Matula • Roman Němejc
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 14. 11. 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

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. je partnerem Slezské diakonie v projektu Rodina je jednou z nevyhnutelných
podmínek štěstí podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

