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3

ÚVODNÍ SLOVO

Tak přemýšlím nad tím, čím uvést
výroční zprávu Centra pro rodinu Zlín
o. s. za rok 2009.
Například kratinkou úvahou o tom, co se
v naší činnosti (snad) daří a jaké jsou
problémy? Ano, to by mohlo být to pravé.
Vidíme věci, které přinášejí radost,
a věřme, že i užitek. Mám zde na mysli
naše vydařené aktivity. Vzpomenout
některé konkrétní? Třeba prázdninové
pobyty maminek s dětmi, Sedmikrásek,
Motoráček, kluby maminek, nebo
prázdninové aktivity? A určitě bych mezi
pozitivy s díkem připomněl i přízeň
sponzorů, v řadě případů dlouhodobou.
Vnímáme samozřejmě také problémy.
Určitě k nim patří nesnáze a nejistoty,
jež přináší současná ekonomická krize.
Ale zmínil bych též jiný moment,
pozorovatelný i v naší společnosti
obecně. Mám na mysli přetíženost úsilím
o existenční zajištění (kariéru, majetek?)
a neschopnost (neochotu?) věnovat se
i jiné, v tomto smyslu „neproduktivní“
činnosti. Nebo abych to vyslovil
srozumitelněji – poměrně obtížně se dnes
hledají aktivní dobrovolní spolupracovníci.
Děkuji za váš zájem, přízeň a ubezpečuji
vás, že i v roce 2010 budeme usilovat
o další rozvoj našich činností.
Ing. Pavel Osoha, předseda
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1.

POSLÁNÍ A CÍLE

Poslání a cíle Centra pro rodinu Zlín o. s. (dále jen CPR) vycházejí z jeho stanov. Posláním jsou
aktivity, směřující k morální, duchovní a kulturní obrodě společnosti, upevnění a prohloubení
manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.
Cílem je rozvoj konkrétních aktivit, směřujících k naplňování poslání, zejména v oblastech:
- péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže,
- přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství,
- prevence vzniku krizových stavů v rodinách rozšiřováním informovanosti, poradenstvím,
nabídkou programů pro členy rodiny i programů společných,
- poradenské a další pomoci při řešení problémových situací v rodině,
- nabídky plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů,
- vzdělávání.
Cíle činnosti jsou naplňovány především těmito formami:
- organizováním přednášek, seminářů a kurzů či jejich cyklů,
- zajišťováním informační a osvětové činnosti v oblasti manželské a rodinné problematiky,
včetně její prezentace ve sdělovacích prostředcích či tvorby a vydávání vlastních materiálů,
- organizováním či přímým zajišťováním poradenské pomoci,
- podporou či přímým zajišťováním konkrétních programů a aktivit (klubů, kroužků apod.) pro
děti, mládež, snoubence, manžely, rodiče, rodiny či seniory,
- zapůjčováním či poskytováním pomůcek, např. literatury nebo audio a videopomůcek.

Své poslání se CPR
snaží uskutečňovat
zejména ve městě
Zlíně a přilehlém
regionu
(zachycen
orientačně
na
mapce). Celé toto
území
představuje
přibližně 110 tisíc
obyvatel. Některých
z aktivit CPR se však
běžně účastní také
obyvatelé
dalších
obcí okresu Zlín,
případně též zájemci
z
jiných
míst
Zlínského kraje.
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2.

HISTORIE

Aktivity CPR byly původně zahájeny přednáškovými činnostmi pro manžele. Na ně postupně
navazovaly:
Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek, víkendy pro manželky, pro manžely, následně pro tatínky
s dětmi a pro celé rodiny, rodinné poradenství (psychologické, rodinně-právní, PPR), klub
maminek ve Zlíně, karnevaly pro rodiny, kurzy přirozeného plánování rodičovství, přednášková
činnost pro děti a mládež na školách, příprava snoubenců, sociální inzertní služba, tvořivé
aktivity pro maminky s dětmi, Dny pro rodinu, letní pobyty pro rodiny s dětmi, podpora
Adopce na dálku, kurzy angličtiny, cvičení pro ženy, další kluby maminek, zapojení do projektu
ESF (kurzy k udržení zaměstnatelnosti pro maminky na MD/RD), Prázdninové aktivity, Tančírna,
kurzy práce na PC, kurzy Respektovat a být respektován, kurzy efektivního rodičovství, kurz pro
snoubence Chodíme spolu, Kurzy pro nastávající rodiče, psychomotorický kurz pro děti s rodiči
Motoráček a další.
Z pohledu základních dat historie CPR je možné uvést zejména tyto momenty:
Vznik organizace (registrace u MV ČR)
První pracovník organizace (první uzavřená pracovní smlouva)
Získání prostor do pronájmu (uzavřená nájemní smlouva)
Získání první dotace od SMZ
Úprava stanov (registrace úpravy u MV ČR)
Získání první dotace od MPSV ČR
Stěhování do větších prostor
Úprava stanov, změna názvu organizace (registrace změn u MV ČR)
Úprava stanov

10. 6. 1993
7. 4. 1994
29. 7. 1994
rok 1994
15. 2. 2001
rok 2006
1. 1. 2007
10. 3. 2008
10. 2. 2010

Po celou tuto dobu své existence
CPR sídlí a své aktivity rozvíjí ve
Zlíně
v prostorách
klášterní
budovy Regina. Ta leží v území,
vymezeném na jedné straně VŠ
kolejemi a na straně druhé
Městským divadlem. V současné
době zde má CPR pronajat sál,
hernu
a
dvě
kanceláře,
s možností operativně využívat
i další prostory.

6

3.

PROFIL

Tak, jak je to definováno ve stanovách organizace, působí občanské sdružení CPR již od počátku
své existence v oblasti podpory manželství a rodiny. Nejprve spíše ve městě Zlíně, postupně také
v širším regionu. Podle možností (daných personální angažovaností, náměty z terénu či např. od
partnerských organizací, ale samozřejmě i aktuální finanční situací) CPR připravuje a nabízí
programy, sloužící této podpoře.
Strukturu organizace je možné znázornit schematicky:

Revizní
komise

Členská schůze CPR

Kancelář
CPR

Rada CPR

Předseda CPR
(statutární orgán)

Kancelář CPR

Členská schůze CPR volí ze svých řad členy Rady CPR, ti pak, opět ze svých řad, předsedu CPR. Ten
je statutárním orgánem CPR.
Voleným orgánům CPR je pro vlastní uskutečňování činnosti k dispozici Kancelář CPR. Ta
organizuje, řídí a v některých případech i plně realizuje jednotlivé konkrétní aktivity CPR.
V kanceláři působí pracovníci CPR a také pastorační pracovníci Arcibiskupství olomouckého.
K zajištění příslušných činností jsou uzavírány dohody s dalšími spolupracovníky.
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4.

PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2009

Podstatná část činnosti CPR je již několik let realizována v rámci dvou projektů, podporovaných
MPSV ČR. V roce 2009 se CPR zapojilo (spolu s partnerskými centry v Ostravě a Blansku) také do
projektu, podporovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost. Některé aktivity jsou samozřejmě realizovány ještě i mimo tyto projekty.
Podrobněji se všechna činnost CPR člení na konkrétní samostatné aktivity. Za každou z nich
odpovídá určitá osoba z Kanceláře CPR.
Ve smyslu popsaného členění činnosti CPR je členěn i následující přehled.

8

4.1.

Aktivity realizované v rámci projektu MY je víc než ty a já

Projekt je zaměřen na osvětu, vzdělávání, podporující manželské a rodinné vztahy.
4.1.1.

Příprava mladých lidí na manželství

CPR nabízí dvě formy přípravy.
Kurz přípravy snoubenců: Jedná se o 4 dvouhodinová
setkání s tématy Vzájemná očekávání muže a ženy;
Rodiče, přátelé a my; komunikace; City, pozornosti
a sexualita; Víra, důvěra a vztah k Bohu v manželství.
Doplněna jsou nabídkou tématu přirozeného
plánování rodičovství (PPR). Setkání pod vedením
zkušeného manželského páru začíná zpravidla
přednáškou, po níž následuje vzájemná komunikace
(při vyšším počtu účastníků ve skupinách).
Cyklus „Chodíme spolu“: Skládá se ze 4 víkendových
setkání, probíhajících pod vedením zkušeného
manželského páru a kněze. Tématy jednotlivých
víkendů jsou poznávání sebe, druhého, vzájemného
vztahu a role víry v něm. Na programu jsou přednášky,
diskuse, besedy, doplněné zážitkovými aktivitami.
Skutečnost
2009

4.1.2.

Programů
4
1

Účastníků
80

Poznámka
Příprava snoubenců
Chodíme spolu

Přednášky a kurzy pro manžele, rodiče

Přednáškové cykly
Respektovat a být respektován
Cyklus 7 setkání o efektivních a neefektivních způsobech komunikace i různých výchovných
postupech. Kurz rozvíjí partnerské, na vzájemné úctě a respektu založené vztahy dospělých mezi
sebou, stejně jako vztahy dospělých a dětí. Vedou manželé PhDr. Pavel a Mgr. Tatjana Kopřivovi.
Skutečnost
2009

Programů
4

Účastníků
123

Poznámka
Hlídáno 39 dětí

Kurz efektivního rodičovství
Pod vedením lektora CPR lze spolu s ostatními rodiči poznávat, na co je třeba při výchově dítěte
klást důraz. V kurzu je možné vyzkoušet si, jak zvládat klasické a stále znovu se opakující krizové
situace, do nichž se při výchově svých dětí rodič dostává. Cyklus 6 setkání.
Skutečnost
2009

Programů
2

Účastníků
33

Poznámka
Hlídáno 9 dětí
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Kurz přirozeného plánování rodičovství
Manželům i snoubencům je ve spolupráci s organizací Liga pár páru nabízen kurz s lektory CPR, po
jehož absolvování by měli znát a umět samostatně používat metody PPR. Cyklus tvoří 4 setkání.
Skutečnost
2009

Programů
3

Účastníků
20

Poznámka
Hlídáno 5 dětí

Kurz pro nastávající rodiče
V rámci kurzu nabízena témata Těhotenství a porod, Kojení a péče o dítě, Plánování rodiny
a návrat plodnosti po porodu, Manželské vztahy po příchodu dítěte. Součástí je i cvičení pro
těhotné a exkurze do porodnice. Cyklus 6 setkání pro páry i jednotlivce, vedou lektoři CPR
a pozvaní odborníci.
Skutečnost
2009

Programů
2

Účastníků
12

Poznámka

Kurz pro lektory a animátory přípravy na manželství
K lektorským dovednostem i k některým konkrétním problematikám přípravy mladých lidí na
manželství proběhl, ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči o. s. Ostrava, kurz o 3 setkáních.
Skutečnost
2009

Programů
1

Účastníků
15

Poznámka
Hlídáno 7 dětí

Jednotlivé přednášky
Samostatné přednášky na klasická témata výchovy k manželství a rodinnému životu, či na různá
aktuální témata (Domácí násilí …; Hranice, řád …; Děti a strach; Grafomotorika; Trestání dětí;
Vady řeči u dětí; Psychomotorický vývoj
u dětí; Osobnostní rozvoj během RD; Stres
jako příčina zdravotních obtíží; Sexuální
výchova dětí v rodině; Období vzdoru u dětí
apod.; ale např. také 3x Šátkování – nošení
dětí v šátcích).
Přednášejí lektoři CPR nebo pozvaní
odborníci. Přednášky probíhají v rámci
vlastních aktivit CPR i na objednávku jiných
subjektů (zástupci farností, společenství
manželů a rodičů apod.). Uskutečňují se na
půdě CPR (zde zajištěno hlídání dětí) či
v prostorách objednavatele.
Skutečnost
2009

10

Programů
87

Účastníků
777

Poznámka
Hlídáno 35 dětí

Rekolekce pro manželské páry
Sobotní postní a adventní rekolekce pro manželské páry, přinášející přednášky na témata
o vztazích k sobě, partnerovi, dětem, Bohu. K tomu možnost konzultací soukromě i ve dvojicích.
Skutečnost
2009

Programů
2

Účastníků
45

Poznámka

Pobyty pro manželky (ženy)
Pobyty pro ženy ve věku cca 30 až 60 let na Velehradě, víkendový a pětidenní. Pobyty zahrnovaly
vzdělávací program, včetně práce s tématy, doplňkové programy (např. tvořivá dílna), osobní
konzultace s odborníky (psycholog apod.), relaxaci. Vedla MUDr. Jitka Krausová.
Skutečnost
2009

Programů
2

Účastníků
52

Poznámka

4.1.3.

Preventivní programy pro děti a mládež

Základním a středním školám je nabízen cyklus 2 až 4
dílných preventivních programů „Na cestě za láskou“. Pro
každý ročník je připraven jeden z programů. Tematicky jsou
sestaveny do čtyř programových řad (vlastní osobnost;
mezilidské vztahy obecně; partnerské, manželské a rodinné
vztahy; prevence proti sociálně-patologickým jevům).
Přehled témat je uveden v nabídkovém katalogu, z něhož si
školy objednávají programy. Lektoři CPR je vedou zpravidla
v prostorách školy. Každé setkání trvá 2 vyučovací hodiny.
Střídají se krátké přednášky, diskuse, videoukázka, práce
samostatná, ve dvojicích i ve skupinách, tvoření, dramatika,
hudba, odpovědi na dotazy atd.
Skutečnost
2009

4.1.4.

Programů
49 *)

Účastníků
650

Poznámka
*)
31 pro děti (školy), 18 pro mládež (školy a skupiny)

Ostatní

Kurzy angličtiny
Možnost dopoledního studia zejména pro rodiče, zajištěno hlídání dětí. Kurz 1,5 hodiny 1x za
týden. 2, resp. 1 skupina.
Skutečnost
2009

Programů
2

Účastníků
26

Poznámka
Hlídány 3 děti
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Kurzy práce na PC
Kurzy pro začátečníky až mírně pokročilé. Většinou maminky na MD / RD, několik maminek
v domácnosti, zajištěno hlídání dětí, ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše. Kurz
představuje 10 dvouhodinových setkání.
Skutečnost
2009

4.1.5.

Programů
1

Účastníků
13

Poznámka
Hlídáno 8 dětí

Půjčování knih a nosičů
V Kanceláři CPR si mohou zájemci vybrat ze široké nabídky knih
a nosičů. Cca 120 výpůjčitelů. Knih je k dispozici 847 titulů, MC,
CD, VHS a DVD 150 titulů a časopisů 146 kusů. Jedná se
o publikace zejména z těchto oblastí:
O dětech (pro rodiče)
Období dospívání a známosti (pro mládež)
Manželství a rodina
Psychologie, sebevzdělání
Duchovní literatura
Plánování rodiny, sexualita
Hry a nápady pro rodiče a vychovatele k využití času s dětmi
Knihy pro děti

4.1.6.

Celkem

Projekt MY
je víc než ty
a já 2009

12

Programů

Účastníků

160

1.966

Poznámka
Hlídáno 106 dětí

4.2.

Aktivity realizované v rámci projektu Mámo, táto, pojďme si hrát!

Projekt je zaměřen na podporu společných aktivit rodin i aktivit jejich jednotlivých členů.

4.2.1.

Kluby maminek

Účastnice aktivit klubů přicházejí s dětmi dle
času a zájmu o téma konkrétního setkání.
Děti mají k dispozici koutek s hračkami
a jedna z maminek se jim více věnuje.
Některá setkání (části setkání) jsou věnována
přímo společným aktivitám s dětmi. Některá
setkání
mají
definovaný
program
(přednáška, tvoření apod.), jiná jsou volná.
Setkání zpravidla 1x týdně 2 hodiny. Kluby
maminek: Zlín – město, Zlín – Veliková,
Fryšták, Hvozdná, Zlín – Štípa, Lukov,
Otrokovice, Březnice – Bohuslavice, Březová,
Ostrata, Pozlovice, Zádveřice, Slušovice
(vznik 3 / 2009), Mysločovice (vznik 9 / 2009).
Skutečnost
2009

4.2.2.

Programů
14 klubů

Účastníků
451

Poznámka
224 dospělých účastníků a 227 dětí

Psychomotorické kurzy pro děti s rodiči „Motoráček“

Kurz zahrnuje oblast rozvoje jemné a hrubé motoriky, rozvoje sociální interakce, rozvoje řeči
a komunikace, rozvoje spolupráce mezi matkou a dítětem, souhru výtvarného, rytmického
a slovního projevu, grafomotoriku pro předškolní děti, cvičení na míčích, masáže miminek, kojenců
a dětí, relaxační techniky pro děti. Určen je pro děti od narození do předškolního věku, tvoří jej
6 hodinových setkání a vede jej PhDr. Denisa Krčmová.
Skutečnost
2009

4.2.3.

Programů
53

Účastníků
584

Poznámka
290 dospělých, 294 dětí

Pobyty se vzdělávacím programem

Pobyty jsou určeny pro rodiče (prarodiče) s dětmi každého věku. Program zahrnuje nabídku
společných výchovných, společenských, sportovních i vzdělávacích aktivit (sportovní den, tvoření,
přednášky, procházka pohádkovým lesem, společná večerní setkání s diskusí nad vybranými tématy
pro rodiče atd.). Při společných aktivitách a výletech se děti a rodiče sbližují a učí se více si porozumět.
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* Víkend pro rodiny s dětmi – leden, Trnava.
* Víkend pro tatínky s dětmi – leden, Lužná.
* Víkend pro tatínky s dětmi – duben, Dřevohostice.
* Čtyřdenní pobyt pro tatínky s dětmi – květen, Lužná.
* Tvořivý víkend pro ženy – květen, chata Pod Tesákem.
* Pobyt pro rodiny s dětmi – červenec, Žirovnice.
* Pobyt pro maminky s dětmi – 2x, srpen, chata Pod Tesákem.
* Víkend pro tatínky s dětmi – září, Bystřička.
* Tvořivý víkend pro ženy – listopad, Trnava.
Skutečnost
2009

4.2.4.

Programů
11

Účastníků
402

Poznámka
185 dospělých účastníků a 217 dětí, hlídáno 87 dětí

Poradenské služby

Poradenské služby jsou zaměřeny především na rodinnou problematiku. Odborné konzultace jsou
poskytovány zdarma po předběžném objednání v Kanceláři CPR a uskutečňují se zpravidla
v prostorách CPR. Psychologické konzultace jsou poskytovány externím psychologem, rodinněprávní poradenství externím právníkem. Poradenství či konzultace v oblasti přirozeného plánování
rodičovství (PPR) nebo oblastech dalších jsou poskytovány pracovníky CPR.

Skutečnost
2009

4.2.5.

Programů
Psychologická poradna
Rodinně-právní poradna
Poradna PPR

Účastníků
21 konzultací
16 konzultací
23 konzultací

Jednorázové akce
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Skutečnost
2009

14

Poznámka

Programů
11 akcí

Účastníků
Více než 2.816

Sněhový sešup na čemkoli – park u zámku, Zlín
Stopování zvěře – okolí Zlína
Pohádkový karneval – Interhotel Moskva, Zlín
Den pro rodinu – u hradu v Malenovicích
Rozloučení se školou, táborák – Lesní čtvrt Zlín
Výlet vláčkem do pohádky
Drakiáda s koníčky – Jezdecké sportovní
středisko Zlín, Příluky
Jezdecký den – Zlín, Příluky
Country den (soutěže a jízdy na koních, večer
country bál) – Zlín, Příluky
Rybářský den – Hvozdná, rybník Argalaška
Rodinný karneval na ledě – PSG Aréna Zlín

Poznámka
1.412 dospělých účastníků a 1.404 dětí

4.2.6.

Aktivity rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi „Sedmikrásek“
Cvičení je určeno pro rodiče s dětmi od 2 let. Střídají se jednoduché cviky s říkadly, písničky, hry,
cvičení na nářadí – to vše s přihlédnutím k možnostem dětí. Programem provází maňásek.
1 hodina cvičení týdně. Kroužky Sedmikrásku: Lukov, Fryšták, Velíková, Hvozdná, ostatní Zlín.
Programů
14-17 skupin

Skutečnost
2009

Účastníků
541

Poznámka
264 dospělých účastníků a 277 dětí

Tvořivé aktivity
Pro rodiče s předškolními a mladšími školními dětmi bylo určeno Tvoření
rodičů s dětmi „Sluníčko“. Děti se seznamovaly s různými materiály, kreslily
a společně tvořily z papíru, modelovacích hmot, přírodnin, keramiky atd.
Sluníčko probíhalo 2x za měsíc 1,5 hodiny. Ve 2. pololetí však byla tato
aktivita z praktických důvodů sloučena s ostatními tvořivými aktivitami.
Tvořivých aktivit obecně se účastní rodiče s dětmi, pro malé děti jsou
připraveny alternativní činnosti. Probíhají zejména odpoledne či večer
v prostorách CPR i jinde (kluby maminek). Šlo o pletení z pedigu, malování na hedvábí, na sklo,
smaltování, laminování, aranžování velikonočních košíků, plstění, keramiku, ubrouskovou
techniku, výrobky z FIMO hmoty, šperky z drátků a korálků, tiskání na textil, korálkování, výrobu
modrotisku, aranžování adventních věnců, batikování apod.
Skutečnost
2009

4.2.7.

Programů

Účastníků

48 *)

439

Poznámka
*)
z toho 13 při pobytech maminek s dětmi;
266 dospělých účastníků a 173 dětí

Ostatní

Cvičení žen
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy pod vedením rehabilitační sestry. 1 skupina (1 hodina týdně).
Skutečnost
2009

Programů
1 skupina

Účastníků
59

Poznámka

Tančírna pro manželské páry
Účastníci si pod vedením tanečních mistrů obnovují znalosti z tanečních i učí novým tancům. Vždy
1 až 1,5 hodiny týdně.
Skutečnost
2009

Programů
1 – 2 skupiny

Účastníků
52

Poznámka

15

Břišní tance pro těhotné
1 kurz, 1 hodina týdně, 10 setkání. Budoucí maminky se prostřednictvím břišních tanců udržují ve
fyzické a psychické kondici, pocitu aktivní účasti na péči o sebe i nenarozené miminko.
Programů
1

Skutečnost
2009

Účastníků
13

Poznámka

Hravé zdravé masáže
1 kurz, 1 hodina týdně. 9 setkání. Kurz masáží pro nejmenší děti – směřuje k rozvoji péče o zdraví
dítěte i podpoře vztahu a kontaktu mezi rodičem a dítětem.
Programů
1

Skutečnost
2009

Účastníků
8

Poznámka
4 dospělí účastníci a 4 děti

Jezdecký kroužek
Od září 2009 je nabízen nový kroužek pro děti školního věku. Probíhá v jezdeckém sportovním
středisku Příluky. Každá skupina 2 hod týdně.
Programů
2 skupiny

Skutečnost
2009

Účastníků
13

Poznámka

Rodičovství neznamená sociální vyloučení
Cyklus podporuje snahu ukázat rodičovství jako příležitost k osobnostnímu i profesnímu zrání. 8
setkání pro maminky na MD / RD s lektory CPR i externími, hlídání dětí zajištěno.
Programů
1

Skutečnost
2009

Účastníků
11

Poznámka
Hlídáno 12 dětí

Sociální inzertní služba
Služba je spíše okrajovou záležitostí. Jedná se o nabídku, která má umožnit kontakt těm, kdo chtějí
darovat nebo levně prodat potřebné věci, s potencionálními adresáty jejich pomoci.

4.2.8.

Celkem

Projekt
Mámo, táto
… 2009

16

Programů

Účastníků

166

5.457

Poznámka
Hlídáno 99 dětí

4.3.

Aktivity realizované v rámci projektu ANIMA.CZ

Projekt ANIMA.CZ je zaměřen na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání

4.3.1.

Kurz aktivního rodičovství

Kurz je určen pro maminky na mateřské či rodičovské dovolené. Jeho smyslem je podpora ve snaze
o objevení rodičovství jako příležitosti k osobnostnímu i profesnímu zrání. Spočívá ve
zviditelňování práce v rodině, rozvoji rodinných kompetencí, řešení slučitelnosti rodiny a
zaměstnání. Cyklus složen z 8 dopoledních interaktivních setkání, jež vedou lektoři CPR i lektoři
externí, hlídání dětí zajištěno.
Skutečnost
2009

4.3.2.

Programů
1

Účastníků
13

Poznámka
Hlídáno 11 dětí

Motivační kurz

Kurz je určen ženám, vracejícím se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na
trh práce. Hlavním cílem kurzu je podpora ve schopnosti prezentovat se na trhu práce a uspět v
získané pracovní pozici. Kurz je složen z 10 dopoledních setkání v motivační, teoretické a nácvikové
části a 10 setkání kurzu základů práce na počítači. Vedou lektoři CPR i lektoři externí.
Skutečnost
2009

Programů
1

Účastníků
15

Poznámka
Hlídány 4 děti
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4.4.

Aktivity ostatní

Jedná se o aktivity, jež nejsou podporovány v rámci příslušných dotačních programů MPSV ČR či
ESF, a jsou proto zařazeny mimo vyčleněné projekty.

4.4.1.

Prázdninové aktivity

Ve třech prázdninových týdnech byly
pracovníky a spolupracovníky CPR připraveny
aktivity, určené pro děti – školáky. S řadou
nabídek zajímavého prožití prázdninových
dnů mezi osmou a šestnáctou hodinou. Jedno
dítě se v průměru zúčastnilo více než pěti dnů
programu.
Skutečnost
2009

4.4.2.

Programů
14 dnů

Účastníků
104

Charitní sbírky

CPR se zapojuje do některých charitních sbírek a vychází přitom vstříc těm, kdo se také chtějí
zapojit svým dílem do charitní pomoci. A to tak, že jim umožňuje připojit se svým příspěvkem. Jde
o sbírky:
Likvidace lepry (pomoc malomocným).
Adopce na dálku („adoptování“ dětí v chudých zemích a umožnění zejména jejich studia).
V rámci tohoto programu CPR podporuje 6 dětí (3 indické a 3 ugandské). CPR zájemcům také
pomůže při zprostředkování jejich adopce.
Adoptuj panenku (očkování dětí v rozvojových zemích).
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5.

ZÁMĚRY PRO ROK 2010

Naší snahou bude dále rozvíjet aktivity, směřující k naplňování smyslu činnosti CPR – podpoře
upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.
Konkrétnější momenty:
Reagování na aktuální potřeby organizace i zájem veřejnosti případným vhodným
doplňováním či obměnou aktivit.
Podíl na práci odborných skupin na úrovni Zlínského kraje a Statutárního města Zlína.
Efektivní způsoby prezentace CPR a jeho aktivit.
Spolupráce s dalšími centry v rámci Asociace center pro rodinu.
Oslovení dobrovolných spolupracovníků.
Překonání problémů, souvisejících s probíhající ekonomickou krizí.
Rozvoj přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství.
Hledání možností zařazení aktivit pro absolventy snoubeneckých příprav, začínající manželské
páry a manželské páry.
Realizace kurzu pro studentky a absolventky VŠ v rámci projektu ANIMA.CZ.
Rozšíření aktivity prázdninové pobyty o nabídku v období jarních prázdnin.
Rozšíření aktivity břišní tance (2 kurzy pro začátečnice, pokračovací kurz).
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6.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

1. Vlastní ostatní (mimo projekty)
Příjmy od sponzorů

166.190

Ostatní

216.381

Příjmy

Dotace ze Sociálního fondu města Zlína

60.000
259.176

Dotace MPSV ČR

661.275

3. Projekt Mámo, táto, pojďme si hrát

1.884.993

Dotace ze Sociálního fondu města Zlína

80.000

Dotace z Kulturního fondu města Zlína

69.000

Příjmy od sponzorů

100.000
32.000

Vybrané poplatky účastníků, dary

687.605

Dotace MPSV ČR

916.388

Celkem

Výdaje

980.451

Vybrané poplatky účastníků, dary

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína

ANIMA

14.000

Vybrané poplatky účastníků, dary

2. Projekt MY je víc než ty a já
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396.571

3.262.015

1. Vlastní ostatní

309.894

2. Projekt MY je víc než ty a já

980.451

3. Projekt Mámo, táto, pojďme si hrát

1.884.993

Celkem

3.175.338

Příjmy

185.562

Výdaje

185.562

7.

STRUKTURA ORGÁNŮ, SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2009

Členové Rady CPR (působící od 20. 2. 2008)

V roce 2009 působili v Kanceláři CPR:

Ing. Pavel Osoha (předseda)
Michaela Blahová
Ing. Josef Němeček
Vladimíra Pelánková
Hana Ševčíková

Ing. Pavel Osoha
Veronika Holíková
Emília Osohová
Andrea Šimečková
Josef Červenka
Šárka Kincová

V roce 2009 se dále výrazněji zapojili do aktivit CPR:
Adamušková Jana
Bezděk František, Ing. Mgr.
Blaha David
Blahová Michaela
Boudová Pavla, Mgr.
Bujárková Eva, PhDr.
Černošková Michaela, Mgr.
Červenková Hana
Davidova Pavla, Mgr.
Domanská Marie, Ing.
Drábková Zdeňka
Dufek Aleš, Mgr.
Dufková Dagmar
Fojtíková Martina
Fuksová Valentina
Genzerová Pavla
Halaštová Markéta, DiS
Haničincová Daniela
Hartigová Věra
Hladišová Martina
Holeňáková Gabriela
Hrabinová Alena
Hrubošová Marta
Janků Vít, Ing. Mgr.
Jankůjová Marie
Jasenská Jana
Jasenská Magdaléna
Jasenská Pavlína
Jurášková Eva
Knápková Barbora
Knirschová Eva
Kopečný Adam
Kováčová Veronika

Kovalová Jana
Kovaříková Hana
Krausová Jitka, MUDr.
Krčmová Denisa, PhDr.
Kruťová Monika, Mgr.
Kubáčková Radka
Kubalová Hana
Kubis Petr, Dr.
Kuczmanová Lenka
Kužílková Michaela
Macharáčková Markéta, Mgr.
Marušáková Eva, Mgr.
Matušů Emil, Mgr.
Metyšová Dagmar
Moravcová Jolana
Morbicerová Nikola
Mrhálková Pavlína
Múdra Andrea, Mgr.
Müllerová Veronika, Mgr.
Němeček Josef, Ing.
Němečková Ludmila
Olšanová Jarmila
Orsavová Dana
Osoha Pavel
Osohová Veronika
Palíšek Jiří, MUDr.
Palíšková Veronika, Mgr.
Pátík Karel, Ing.
Pátíková Zuzana, Mgr.
Pištěková Eva
Pokorná Jindřiška
Poláková Milena, Ing.
Polínková Zdeňka, Mgr.

Přívarová Petra
Puype Hana, DiS.
Rafajová Dagmar
Raševová Kateřina, Dis.
Sadloňová Pavlíková Ivana, Bc.
Sedláček František
Sekulová Ivana
Sklenaříková Dagmar
Sklenářová Martina, Mgr.
Slaboch Bernard, Mgr.
Slezáková Anna
Slováková Kateřina
Soldán Marek
Soldánová Ludmila
Soukeníková Jana, Bc.
Staněk Petr, Ing.
Straková Michaela
Šenovská Anna
Šimeček Viktor
Šimečková Miriam
Šumšalová Marie
Šurbeková Markéta, Mgr.
Tichá Zuzana
Tomšíčková Martina
Trubelíková Lucie, Bc.
Vondráčková Eliška, Ing. Bc.
Vykydalová Milana, Mgr.
Zaharowska Zuzana
Zálešáková Daniela
Zálešáková Pavlína
Zuzaníková Markéta
Žáčková Světlana
Žáková Dana

Celkem se na aktivitách CPR v roce 2009 aktivně podílelo cca 150 osob.
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8.

PODĚKOVÁNÍ

Činnost Centra pro rodinu Zlín o. s. v roce
2009 finančně či věcnými dary podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Statutární město Zlín
Evropský sociální fond
Arcibiskupství olomoucké
Pekárna Veka Štípa
NWT Computer s.r.o.
Rádio Čas
Pekařství Kolář
Fialka, s.r.o.
Interhotel Moskva
Pizza Bowling na Moskvě
Golden Apple Cinema a.s.
Zlínské tiskárny, a.s.
MAX net plus s.r.o.
Ozontech s.r.o.
Barum Continental spol. s r. o.
EFFBE-CZ s.r.o.
Truhlářství Iveta Machálková
MUDr. Ludmila. Pšenková
MUDr. Eva. Kalabusová
MUDr. Božena. Brožová
Techmapos spol. s r. o.
Další jednotliví dárci

9.

Dále činnost
Centra pro rodinu Zlín o. s.
v roce 2009 formou poskytnutí
bezplatného nájmu či úhrady nájmu
prostor využívaných
pro kluby maminek
podpořili:

Farnost Březnice
Farnost Otrokovice
Farnost Pozlovice
Farnost Slušovice
Město Fryšták
Město Slušovice
Obec Březová
Obec Lukov
Obec Ostrata
Statutární město Zlín (klub Veliková)
Základní škola Fryšták

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, AKREDITACE

Centrum pro rodinu Zlín o. s. obdrželo od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR status organizace
uznané MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit na léta 2010 – 2012.
Centrum pro rodinu Zlín o. s. je členem Asociace center pro rodinu (ACER).
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10.

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Web:
IČ:
Bankovní spojení:
Úřední hodiny:

Divadelní 6, 760 01 Zlín
577 212 020
732 376 193
cpr@cpr-zlin.cz (jmeno.prijmeni@cpr-zlin.cz)
www.cpr-zlin.cz
48473936
ČSOB Zlín, 106108677/0300
Denně 8 – 12, pondělí a středa dále i 14 – 16

Přehled ostatních CPR v ČR i adresy jejich domovských stránek je možné nalézt na www.rodiny.cz.
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