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Centrum pro rodinu Zlín o. s.
Naše organizace vznikla v roce 1993 s cílem podporovat zkvalitňování rodinného života. A to
především osvětovou činností, odborným poradenstvím a organizováním aktivit pro trávení volného
času rodin, resp. jejich členů.
Rok 2007 přinesl pro organizaci řadu změn. Od 1. ledna jsme začali pracovat v nově pronajatých
prostorách v jiné části budovy Regina. Zde máme k dispozici 2 kanceláře a sál a od poloviny roku také
klubovnu, které jsme podle moţností upravili a vybavili. Díky těmto prostorám a řadě
spolupracovníků bylo také moţné rozšířit činnost organizace.
V průběhu roku došlo i k zásadním změnám v personálním obsazení Centra, ve vedení i mezi
zaměstnanci. K 19. březnu ukončila svou činnost rada Centra ve sloţení M. Jenáčková (předsedkyně),
Ing. J. Husek, Ing. P. Kubala, H. Ševčíková, Ing. I. Zátopková. K témuţ datu byla zvolena nová rada
Centra ve sloţení A. Šimečková (pověřená řízením), J. Červenka, A. Frajtová, Mgr. H. Řeháčková).
Zaměstnanci Centra:
Markéta Jenáčková (do 31. března),
Markéta Halaštová, DiS. (do 31. srpna, poté se stala zaměstnankyní Arcibiskupství olomouckého),
Josef Červenka (od 13. května),
Šárka Kincová (od 27. srpna).
Pastorační asistenti Arcibiskupství olomouckého, působící v Centru:
Andrea Šimečková,
Emília Osohová,
Ing. Peter Kubala (do 30. dubna),
Mgr. Helena Řeháčková (od 1. května do 31. srpna),
Markéta Halaštová, DiS. (od 1. září).
S Centrem spolupracují externí odborníci a další spolupracovníci a dobrovolníci; v roce 2007 se
zapojilo do realizace aktivit naší organizace více neţ 80 osob.

Projekty Centra v roce 2007
„Mámo, táto, pojďme si hrát!“ – program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení
pro rodiče pečující o děti
Projekt v roce podpořilo MPSV ČR, fondy Statutárního města Zlína (fond mládeţe a tělovýchovy +
kulturní fond), Arcibiskupství olomoucké a sponzoři.
„MY je víc než ty a já“ – program na podporu zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a
posilování rodičovských kompetencí
Projekt v roce 2007 podpořilo MPSV ČR, sociální fond Statutárního města Zlína, Arcibiskupství
olomoucké a sponzoři.
Projekt OPRLZ – Kurzy aktivního rodičovství pro rodiče malých dětí
Projekt byl hrazen z Evropského sociálního fondu.
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Okruhy aktivit Centra
1. Osvětová činnost

- přednášky pro děti a mládeţ
- příprava snoubenců na manţelství
- přednášky a kurzy pro manţele a rodiče
- vzdělávací akce a pobyty

2. Nabídka aktivit pro společný volný čas rodičů a dětí
- kluby a krouţky
- kurzy
- jednorázové akce
- víkendové akce
- pobyty pro rodiny
3. Pomoc potřebným rodinám s konkrétními problémy
- poradenství (psychologické, rodinně-právní, plánování rodiny)
- zprostředkování pomoci u jiných organizací
- bezplatná inzertní sluţba
4. Charitní sbírky

- Adopce na dálku
- LL-likvidace lepry
- Adoptuj panenku, zachráníš dítě

Centrum je členem Asociace center pro rodinu (ACER). V rámci této asociace spolupracuje na
konkrétních programech s Národním centrem pro rodinu a s ostatními centry pro rodinu ve všech
regionech naší republiky.

Aktivity Centra v roce 2007 podpořili














MPSV ČR
Arcibiskupství olomoucké
Evropský sociální fond
Sociální fond Statutárního města Zlína
Fond mládeţe a tělovýchovy Statutárního města Zlína
Kulturní fond Statutárního města Zlína
Pekárna VEKA Štípa
Fialka, a.s.
Interhotel Moskva
Pizza Bowling
Ateliéry Bonton Zlín
Zlínské tiskárny 1, a.s.
Jednotliví dárci

Všechny údaje uvedené v této výroční zprávě, včetně kontaktů platí k datu 31. 12. 2007. Výjimkou
jsou kontaktní údaje a název organizace. V textu je pouţíván aktuální název organizace – Centrum pro
rodinu Zlín o. s., i kdyţ v roce 2007 ještě platil její název původní – Centrum pro rodinu a sociální
péči ve Zlíně. Zkráceně je pak pouţíván výraz Centrum.
Zprávu zpracovala Andrea Šimečková.
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Činnost Centra v roce 2007
A) Kontaktní kancelář
Divadelní 6, 760 01 Zlín, tel. 577 212 020, 732 376 193, E-mail: cpr@cpr-zlin.cz







organizační, propagační a administrativní středisko
účetní a mzdová agenda
zprostředkovatelské místo pro rodinnou poradnu a pro přednáškovou činnost
asistence při rodinné poradně a přípravě snoubenců
sociální inzertní služba
půjčovna knih a kazet s rodinnou tematikou

Návštěvní hodiny pro veřejnost:
Po 8 - 12 a 14 - 16 Út 8 - 12 St 8 - 12 a 14 - 16 Čt 8 - 12 a 16 - 18 Pá 8 - 12 h
 Sociální inzertní služba
V kanceláři zprostředkováváme bezplatnou sociální inzertní službu. Slovo sociální naznačuje, že
přijímáme inzeráty typu "Hledám …" nebo "Nabízím …", které nejsou motivovány vlastním ziskem, ale
spíše pomocí druhému (nabízím zdarma, velmi levně apod.). Kancelář rovněž předává odpovědi
inzerentům.
 Půjčovna knih a kazet s rodinnou tématikou
V naší knihovně si mohou návštěvníci vybrat ze široké nabídky knih z těchto oblastí:
 O dětech pro rodiče, výchova dětí
 Období dospívání a známosti (pro mládeţ)
 Manţelství a rodina
 Psychologie, sebevzdělání
 Duchovní literatura
 Plánování rodiny, sexualita
Kromě knih je možno si půjčit také audiokazety a videokazety s manželskou, rodinnou i duchovní
tématikou.
 Prezentace činnosti Centra
Naše činnost je určena široké veřejnosti. S nabídkou akcí se mohou zájemci seznámit:
 Máme 5 vývěsek – na chodbách v budově, na zastávce „Školní“ a vedle kostela
 Pravidelně zveřejňujeme program na celý měsíc v Magazínu Zlín a v měsíčníku inZlin
 Kaţdé dva týdny zveřejňujeme programy ve farním zpravodaji zlínské farnosti a ve zpravodajích
některých okolních farností
 Všem zájemcům posíláme Nabídkový leták – 5x ročně, vţdy s programem na dva měsíce
 Větší akce inzerujeme v MF DNES, ve Zlínských novinách, ve vysílání regionálních rozhlasových
stanic, pomocí plakátů na veřejných místech atd.
 Svou činnost prezentujeme na webových stránkách www.rodiny.cz a www.crsp-zlin.cz
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B) Osvětová činnost
Osvětová činnost (kromě kurzů aktivního rodičovství) je součástí projektu „MY je víc neţ ty a já“,
který je z velké části podporován MPSV ČR a částečně ze Sociálního fondu Statutárního města Zlína.
 Přednášky
jako pomoc při přípravě na manţelství a rodičovství jsou od roku 1994 jedním ze základních pilířů
činnosti Centra. Naše malá skupinka lektorů kaţdoročně uskutečňuje několik desítek přednášek. Jedna
přednáška i s diskusí trvá zpravidla 2 vyučovací hodiny.
Přednášky pro děti a mládež (ve školách i v jiných skupinách)
1. třída ZŠ:
2. třída ZŠ:
3. třída ZŠ:
4. třída ZŠ:
5. třída ZŠ:
6. třída ZŠ:
7. třída ZŠ:
8. třída ZŠ:
9. třída ZŠ:
studenti SŠ a SOU:

Nad rodinným albem I (1 hod)
Nad rodinným albem II
Od prvního setkání k nové rodině I
Od prvního setkání k nové rodině II
Dítě na cestě k dospělosti
Dozrávám v osobnost
Lidé kolem mě
Moje osobnost, přátelství a láska (2 x 2 hod)
a - Dospívání v osobnost * b - Kamarádství, přátelství, láska, známost
Na cestě za láskou I (2 x 2 hod)
a - Láska a sexualita * b - Zodpovědné rodičovství
Na cestě za láskou II (3 x 2 hod)
a - Já, ty a my * b - Sexualita – radost i problém * c - Plodnost a rodičovství

Přednášky pro dospělé
Lektoři Centra jsou zváni k přednáškám do různých míst v regionu (např. kluby maminek, azylové
domy pro matky s dětmi, farnosti, různé akce apod.). Nabízíme tato témata:
* Výchova dětí k manželství a rodičovství * Prevence – ale jaká? * Manželství v kostce * Dětský vzdor
* Komunikace v manželství * Priority * Sourozenecké konstelace … a další témata podle zájmu.
Přednášky pozvaných odborníků
Několikrát do roka zveme naopak do našeho Centra odborníky z různých oborů; při těchto akcích
zajišťujeme také hlídání dětí. V roce 2007 jsme veřejnosti nabídli tyto přednášky:
11. 2. 2007
Manţelství jako vzájemný dar – přednáška Mgr. Karla Skočovského (18 účastníků)
31. 10. 2007
Práce s Biblí a tvoření biblických postaviček – P. Petr Chalupa a Marie Klašková
z Českého katolického biblického díla v Dolanech u Olomouce (9 účastníků)
20. 11. 2007
Povídání s porodní asistentkou – porodní asistentka Eva Bednářová (8 účastníků)
13. 12. 2007
Kdyţ dítě nepřichází – přednáška MUDr. Ludmily Lázničkové (12 účastníků)
Přednášky v roce 2007





Přednášky pro děti a mládeţ: 48 přednášek na základních školách pro děti do 5. tř. (823 dětí),
58 přednášek pro mládeţ (od 6. tř.) na školách a ve skupinách mládeţe (1 162 účastníků)
Přednášky pro dospělé: 22 přednášek (410 účastníků)
Přednášky pozvaných odborníků: 4 přednášky (47 účastníků)
Celkem 132 přednášek pro 2 442 posluchačů
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 Příprava snoubenců
Kurzy přípravy snoubenců na manželství
Od ledna 2007 byl upraven systém přípravy na manţelství. Kurz má 7 setkání; první a poslední jsou v
sobotu, tříhodinové, ostatní ve všední dny odpoledne dvouhodinové. Tato setkání obsahují kromě
přednášky manţelského páru také práci ve skupinkách pod vedením animátorské manţelské dvojice
(po 4 - 6 párech). Skupinky zůstávají stejné po celou dobu kurzu, coţ umoţňuje mj. navázání bliţších
vztahů a otevřenější komunikaci mezi dvojicemi v podobné ţivotní situaci. Takové kurzy proběhly
v průběhu roku 3. Témata jednotlivých setkání:
1. Psychologie manželského vztahu, 2. Rodiče, přátelé a my, 3. Komunikace, konflikty a odpuštění,
4. Víra, důvěra a vztah k Bohu, 5. City, pozornosti, sexualita, 6. Plánování rodiny, 7. Děti a my.
V termínu 14. – 16. září 2007 se v Luţné u Vsetína uskutečnil víkend pro novomanžele – absolventy
snoubenecké přípravy z jarních běhů kurzu.
Chodíme spolu – víkendy pro páry
Cyklus čtyř víkendů pro snoubence, který probíhá ve spolupráci s Domem Ignáce Stuchlého ve
Fryštáku. Zaměření jednotlivých víkendů:
1. Sebepoznání, 2. Poznání druhého partnera, 3. Vztahy mezi ženou a mužem, 4. Bůh, víra a svátost.
Příprava snoubenců v roce 2007





Kurzy přípravy snoubenců na manţelství: proběhly 3 kurzy, kaţdý 7 setkání, přípravou prošlo 69
párů – celkem 138 účastníků
Víkend pro novomanţele: zúčastnilo se 8 párů, tj. 16 účastníků
Chodíme spolu: od ledna do června 2007 proběhl cyklus 4 víkendů, zúčastnily se 4 páry, tj. 8 účastníků
Celkem 73 párů, tj. 146 účastníků

 Přednáškové cykly pro manžele a rodiče
V roce 2007 jsme nabízeli tyto kurzy a přednáškové cykly:
Rodičovské povídání
Cyklus 9 setkání, který chce pomoci rodičům (a případně i prarodičům) k dosaţení osobní zralosti a
dovedností k výchově dětí a mládeţe. Témata setkání:
* Důvěra, * Úcta k Bohu, k sobě, k druhým lidem, * Umění slavit a rodinné rituály, * Vztah k autoritě,
* Umění dávat a přijímat, * Odpuštění, * Slovo a řeč, * Život ve společenství.
Komunikace
Cyklus 4 setkání pro rozvoj komunikačních dovedností a vzájemné porozumění v rodinných vztazích.
Respektovat a být respektován
Cyklus 4 setkání pro rozvoj vztahů partnerských i vztahů mezi rodiči a dětmi, zaloţených na vzájemné
úctě a respektu. Témata:
* Základní komunikační dovednosti, * Zvládání emocí, * Odměny a tresty, * Důsledky jednání.
Adventní duchovní obnova pro manžele
Celodenní setkání pro manţelské páry v DIS Fryšták. Témata:
* Vztah k Bohu * Vzájemný vztah v manželství * Vztah k dětem
Přednáškové cykly v roce 2007






Rodičovské povídání: proběhly 2 cykly, zúčastnilo se celkem 21 osob
Komunikace: 3 cykly (Fryšták – pro manţelské páry, Hvozdná a Velíková – kluby maminek), 36 osob
Respektovat a být respektován: 1 cyklus (podzim 2007), 32 osob
Adventní duchovní obnova pro manţele: 1. 12. 2007, 20 osob
Celkem 7 kurzů pro 109 účastníků
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 Kurzy aktivního rodičovství
Tyto kurzy probíhaly v rámci projektu OPRLZ. Ţadatelem bylo Národní centrum pro rodinu,
metodiku zpracovalo NCR ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno. Partnery byla
regionální centra pro rodinu. Projekt byl rozvrţen na dva roky (2006 – 2007) a financován rozpočtem
ESF. Projekt napomáhá matkám k vědomí důleţitosti své rodičovské funkce (nejen pro vlastní děti, ale
i jako nenahraditelné práce pro společnost – „tvorba lidského kapitálu“) a k formaci rodičovské
osobnosti (rodičovstvím člověk získává četné dovednosti a vědomosti, které je moţno vyuţít i
v profesním ţivotě). Cílem je „svobodná volba“ další cesty: obě cesty jsou přinejmenším rovnocenné,
rozhodnutí věnovat se naplno rodině by nemělo být řešením z nouze při nemoţnosti profesního
uplatnění. Projekt napomáhá udrţení a zvýšení zaměstnatelnosti ţen během mateřské a rodičovské
dovolené a také jejich vybavení pro budoucí práci a ulehčení jejich úspěšného návratu na trh práce.
V jednotlivých regionech ČR probíhaly:


Kurzy aktivního rodičovství (8 setkání pro maminky, které jsou na MD nebo RD s malými dětmi
+ 1 setkání pro tatínky).
 Motivační kurzy (10 setkání pro maminky na RD, které se uţ chystají nastoupit do zaměstnání +
kurz práce na PC v trvání 8 dopolední).
 Setkání absolventek jednotlivých kurzů.
 Konference pro zaměstnavatele (aby dokázali ocenit přínos zaměstnanců-rodičů pro svoji firmu;
rodičovství není handicap, ale šance k lidskému i profesnímu rozvoji osobnosti).
Zlínské Centrum za dobu trvání tohoto projektu uspořádalo celkem 5 kurzů aktivního rodičovství.
Projekt OPRLZ v roce 2007



Kurzy aktivního rodičovství: proběhly 3 kurzy, kaţdý 8 setkání pro maminky a 1 pro tatínky;
únor-duben 17 maminek + 6 tatínků, květen-červen 16 + 5, říjen-listopad 12 + 3
Celkem 45 maminek a 14 tatínků, tj. 59 účastníků

Zatímco maminky se vzdělávají, děti si hrají. Pokud dítě chce zůstat s maminkou v místnosti, pečovatelka
se o ně stará přímo v sále. O přestávce některé děti svoje maminky navštíví, aby zase „načerpaly síly“ na
další hraní bez nich. Kdyţ je hezké počasí, chodí pečovatelky s dětmi ven. Zvláštní setkání dává i tatínkům
moţnost promyslet nejdůleţitější aspekty jejich manţelské a rodičovské role a povzbudit se navzájem.
 Vzdělávací pobyty
V roce 2007 jsme pořádali tyto vzdělávací pobyty:
Exercicie pro ženy
Pětidenní pobyt pro manţelky a maminky (cca 30 aţ 60 let) na Velehradě 11. – 16. 9. 2007; kromě přednášek
a skupinové práce i relaxace a moţnost osobních konzultací s lékařkou– psycholoţkou a knězem.
Zážitková INjekce
Víkend pro mládeţ v Dřevohosticích 30. 11. – 2. 12. 2007, témata o sebevědomí a sebepřijetí,
ţivotních hodnotách a svědomí, vztazích mezi chlapci a dívkami.
Víkend pro lektory
Vzdělávací víkend pro lektory a animátory programů pro snoubence, Praha – Loreta 7. – 9. 12. 2008;
ve spolupráci s CRŢ Olomouc a CPR Krupka
Vzdělávací pobyty v roce 2007
 Exercicie pro ţeny: 16 účastnic
 Záţitková INjekce: 10 účastníků
 Víkend pro lektory: 19 účastníků
 Celkem 3 pobyty, 45 účastníků
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C) Poradenství
Do sluţeb poskytovaných Centrem jsou zahrnuty i sluţby poradenské, zaměřené především na rodinnou
problematiku. Odborné konzultace jsou poskytovány zdarma po předběţném objednání v kanceláři.
 Poradna psychologická
Psychologické konzultace jsou poskytovány nepravidelně, podle vzájemné domluvy a moţnosti
klienta i psycholoţky v odpoledních i dopoledních hodinách
 Poradna rodinně-právní
Poradenství probíhá vţdy 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 16 hodin odpoledne, střídají se dvě právničky
 Poradna přirozeného plánování rodičovství
Konzultace nad otázkami a problémy, které souvisejí s plánováním rodiny, se uskutečňují podle
moţností klienta a instruktorky PPR v dopoledních i odpoledních hodinách
 Poradna sociální
Sociální poradenství probíhá podle potřeby a domluvy klientů s pracovníky
 Zprostředkování pomoci klientům
Pokud problémy nebo potřeby klienta přesahují moţnosti pomoci naší organizace, zprostředkujeme
další pomoc u specializovaných organizací, případně pověřených orgánů státní správy a samosprávy
Poradenství v roce 2007







Psychologická poradna: 20 konzultací
Poradna rodinně-právní: 18 konzultací
Poradna přirozeného plánování rodičovství: 10 konzultací
Sociální poradna: 9 konzultací
Zprostředkování pomoci: podle potřeby (neevidováno)
Celkem evidováno 57 konzultací

D) Pravidelné aktivity
Do této oblasti zařazujeme kluby, kroužky, kurzy a výtvarné dílny; cílem těchto aktivit je rozvoj
vztahů v rodinách i mezi lidmi v podobné ţivotní situaci, šance kvalitně trávit volný čas s manţelským
partnerem a s dětmi i moţnost vzdělání. Většina těchto aktivit je součástí projektu „Mámo, táto,
pojďme si hrát!“, který je podporován dotacemi z MPSV ČR a z fondů Statutárního města Zlína.
 Kluby maminek (nejen) na mateřské dovolené
Maminky se scházejí uţ od roku 1994. Zpočátku se konala setkání jednou, později dvakrát měsíčně ve
Zlíně. Postupně iniciujeme vznik dalších klubů maminek ve zlínském regionu, kterým také pomáháme
s propagací a zajištěním programu. V současné době máme 9 klubů. Maminky se zde scházejí zpravidla 2x
měsíčně nebo 1x týdně od 9.00 do 11.00 hodin i se svými nemluvňátky, batolaty a předškolními dětmi.
Setkání jsou určena pro vzájemné sdílení maminek, vyměňování zkušeností, vzdělávání (přednášky),
některá setkání také pro společnou činnost maminek s dětmi (vycházky, tvoření, zpívání apod.). V průběhu
roku 2007 některé kluby zvýšily četnost setkávání a mnohé z nich pořádají i další akce a aktivity ve své
obci (tyto jsou zařazeny do oddílu Výtvarné dílny nebo Sedmikrásek).
Klub maminek Zlín
Maminky se setkávají od roku 1994 v budově Regina na Divadelní 6, vţdy 1. a 3. čtvrtek v měsíci
Klub maminek Fryšták
Maminky se scházejí od roku 1997 na faře ve Fryštáku vţdy v úterý (od listopadu 2007 kaţdý týden)
Klub maminek Veliková
Klub funguje od ledna 2004, maminky se scházejí ve staré škole na Velikové v pondělí kaţdý týden.
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Klub maminek Hvozdná
Maminky se scházejí od ledna 2005, setkání probíhají v budově fary kaţdou středu
Klub maminek Štípa
Ve Štípě se maminky scházejí od ledna 2005 v prostorách kláštera, vţdy v úterý (ze začátku 2x za
měsíc, od září 2007 uţ 3x za měsíc a od listopadu kaţdý týden)
Klub maminek Lukov
Klub funguje od září 2006, setkání probíhají v prostorách Obecního úřadu Lukov kaţdou středu
Klub maminek Otrokovice
Klub vznikl před několika lety, ale součástí Centra se stal od dubna 2007; maminky se scházejí
v prostorách pod novým kostelem v Otrokovicích kaţdé sudé úterý
Klub maminek Bohuslavice
Maminky se scházejí od května 2007 v prostorách Obecního úřadu Bohuslavice; nejprve 1x měsíčně,
od listopadu 1. a 3. pondělí v měsíci
Klub maminek Březová
Klub byl zaloţený v říjnu 2007; maminky se scházejí v prostorách Obecního úřadu Březová dvakrát
týdně, vţdy v úterý a ve čtvrtek
Kluby maminek v roce 2007












Zlín: celkem 18 setkání, zúčastnilo se 26 maminek a 15 dětí
Fryšták: 26 setkání, 12 maminek a 14 dětí
Velíková: 39 setkání, 11 maminek a 13 dětí
Hvozdná: 39 setkání, 17 maminek a 17 dětí
Štípa: 29 setkání, 9 maminek a 10 dětí
Lukov: 39 setkání, 14 maminek a 18 dětí
Otrokovice: 11 setkání, 22 maminek a 26 dětí
Bohuslavice: 8 setkání, 8 maminek a 9 dětí
Březová: 22 setkání, 10 maminek a 12 dětí
Další aktivity klubů maminek: jsou zařazeny do jiných oddílů
Celkem 9 klubů maminek, 231 setkání, zúčastnilo se 129 maminek a 134 dětí, tj. 163 osob

 Klub osamělých maminek
Programy jsou určeny pro maminky, které zůstaly z různých důvodů samy – ovdovělé, rozvedené
nebo svobodné. Setkání se koná zpravidla jedenkrát za měsíc v Otrokovicích. Cílem setkání je
povzbuzení, sdílení, hledání východiska z těţkostí, příp. besedy s odborníky. Osamělé maminky
vyuţívají také další nabídku akcí z Centra pro rodinný ţivot v Olomouci (setkání osamělých rodičů,
víkendy pro osamělé maminky, týdenní dovolené pro osamělé maminky s dětmi apod.)
Klub osamělých maminek v roce 2007
 Setkání: 10 setkání, zúčastnilo se 8 maminek a 13 dětí
 Další aktivity: neevidováno (např. vyuţití nabídky CRŢ Olomouc)
 Celkem 10 setkání, 8 maminek a 13 dětí, tj. 21 osob
 Modlitby matek
Toto modlitební hnutí vzniklo v Anglii na sklonku roku 1995 a rozšířilo se po celém světě. Z jedné malé
skupinky ţen, které se začaly společně modlit za své děti a vnoučata, se stalo celosvětové hnutí. V ČR
začaly MM v roce 1996, nyní je u nás přes 200 skupinek. Maminky a babičky ze skupinky MM při
Centru se scházejí od dubna 1997 vţdy 2. čtvrtek v měsíci od 9 hodin v kapli kláštera na Divadelní 6.
Modlitby matek v roce 2007
 Setkání: 10 setkání, zúčastnilo se 6 maminek a babiček
 Celkem 10 setkání, 6 účastnic
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 Kluby seniorů
Klub seniorů Zlín
Setkání se konají od prosince 2006 v našich prostorách na Divadelní 6, vţdy 3..středu v měsíci
Klub seniorů Bohuslavice
Senioři se scházejí od května 2007 v prostorách Obecního úřadu Bohuslavice; nejprve 1x měsíčně, od
listopadu 1. a 3. pondělí v měsíci
Kluby seniorů v roce 2007
 Zlín: 10 setkání, 6 účastníků
 Bohuslavice: 8 setkání, 13 účastníků
 Celkem 2 kluby, 18 setkání, 19 účastníků
 Sedmikrásek – kroužek cvičení rodičů s dětmi
Tento krouţek se koná v Orlovně (Orel Zlín, Štefánikova 661). Od léta 2006 do léta 2007 probíhala
výstavba nové Orlovny, a tak cvičení probíhalo v náhradních prostorách. Moţnosti proto byly omezené,
coţ se odrazilo na počtu skupinek i účastníků. Z iniciativy klubů maminek však vznikají „pobočky“
Sedmikrásku v obcích působení klubů (v roce 2007 Lukov a Fryšták, probíhala příprava a školení
cvičitelek pro Velíkovou a Hvozdnou, které začínají s cvičením v lednu 2008).
Cvičení probíhá od září do června kaţdý týden. Je určeno pro malé děti (zhruba jeden a půl aţ pět let)
s jedním z rodičů, příp. prarodičů. Větší část hodiny je vyplněna společnými rozcvičkami, říkadly,
zpíváním a hraním, cvičením na nářadí vhodným pro tento věk (ribstoly, kruhy, švédské bedny,
lavičky, balóny, míče, obruče, průlezka ţíţala, skákací balóny, padák, trampolína). V poslední
čtvrthodince přichází za dětmi maňásek Sedmikrásek, aby jim pověděl nějaký hezký příběh – ten si
vţdy připraví jedna z maminek se svými dětmi jako divadélko s jednoduchými loutkami, cílem je
povzbudit děti ke správnému jednání (pomoc druhým, čestné jednání, trpělivost apod.).
Cvičení probíhalo od ledna do června 2007 v pěti skupinách: Zlín, tělocvična na Bartošově čtvrti – 4
skupiny, Lukov, tělocvična ZŠ – 1 skupina. Od září do prosince 2007 cvičilo dvanáct skupin: Zlín, nová
Orlovna – 10 skupin, Lukov, tělocvična ZŠ – 1 skupina, Fryšták, sál v Domě Ignáce Stuchlého – 1 skupina.
Sedmikrásek v roce 2007
Od ledna do června:
 Zlín: 4 skupiny, kaţdá cca 23 setkání, 44 dospělých a 46 dětí
 Lukov: 1 skupina, 23 setkání, 10 dospělých a 12 dětí
 Celkem 5 skupin, 115 setkání, 54 dospělých a 58 dětí, tj. 112 účastníků
Od září do prosince:
 Zlín: 10 skupin, kaţdá cca 13 setkání, 102 dospělých a 107 dětí
 Lukov: 1 skupina, 13 setkání, 10 dospělých a 12 dětí
 Fryšták: 1 skupina, 12 setkání, 8 dospělých a 10 dětí
 Celkem 12 skupin, 155 setkání, 120 dospělých a 129 dětí, tj. 249 účastníků

 Sluníčko – kroužek tvoření rodičů s dětmi
Krouţek je určený pro rodiče nebo prarodiče s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Probíhá
v sále Centra kaţdé liché pondělí od 16.00 hodin do cca 17.30 hodin. Děti se postupně seznamují
s různými výtvarnými technikami, pracují s papírem, textilem, různými přírodními materiály,
s barvami prstovými, vodovými a temperovými, seznamují se i s prací v keramické dílně.
Sluníčko v roce 2007
 od ledna do června: 12 setkání, 14 dospělých a 20 dětí
 od září do prosince: 7 setkání, 12 dospělých a 13 dětí
 Celkem 19 setkání, 34 účastníků
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 Cvičení maminek s hudbou
Tato aktivita probíhá ve spolupráci Centra pro rodinu s Jednotou Orel Zlín. V první polovině roku
cvičení probíhalo v náhradních prostorách jednu hodinu týdně (pondělí 20.00 – 21.00 h), od září
v nové Orlovně cvičí dvě skupiny: jedna jedenkrát týdně (pondělí 18.30 – 19.30 h), druhá dvakrát
týdně (pondělí 19.30 – 20.30 a středa 19.30 – 20.30 h). Při cvičení se vyuţívá prvků aerobiku a
kalanetiky. Maminky tak mají moţnost zlepšit svou fyzickou (a návazně i psychickou) kondici,
cvičení působí jako prevence proti bolestem páteře a dalším negativním zdravotním projevům.
Cvičení maminek s hudbou v roce 2007
 Od ledna do června: 1 skupina, 22 setkání, 25 účastnic
 Od září do prosince: 2 skupiny, 36 setkání, 44 účastnic
 Celkem 2 skupiny, 58 setkání, 44 účastnic
 Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy
Cvičení za doprovodu příjemné hudby vede rehabilitační sestra. Jeho cílem je pomoci ţenám zlepšit
zdravotní stav, předcházet obtíţím ze špatného drţení těla, zmírnit jiţ existující obtíţe (bolesti páteře,
nohou, hlavy…). Cvičí se kaţdé úterý od 18.00 do 19.00 hodin v tělocvičně 9. ZŠ na Štefánikově ulici.
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy v roce 2007
 Setkání: 36 setkání, 38 účastnic
 Celkem 1 skupina, 36 setkání, 38 účastnic
 Kurzy angličtiny
Kurzy probíhají v pondělí dopoledne v sále Centra pod vedením lektora z jazykové školy. Účastníci
jsou rozděleni do 3 skupin: 9.00 – 10.00 mírně pokročilí, 10.00 – 11.00 pokročilí a 11.00 – 12.00 h
začátečníci. Kurzů se účastní mladé maminky, ale i ţeny středního a důchodového věku a několik
muţů (různého věku). Maminky mohou vzít s sebou i děti, od září nabízíme hlídání v naší klubovně.
Kurzy angličtiny v roce 2007
 Od ledna do června: 3 skupiny, celkem 66 setkání, 21 účastníků
 Od září do prosince: 3 skupiny, celkem 36 setkání, 29 účastníků + 2 děti
 Celkem 3 skupiny, 102 setkání, kurzy prošlo celkem 38 účastníků, hlídány byly 2 děti
 Kurzy práce na PC
Kurzy jsme nabídli jako novou aktivitu na podzim 2007, určeny jsou především pro maminky na
mateřské nebo rodičovské dovolené. Kurzy práce na PC probíhají v prostorách Církevní ZŠ, pro děti
zajišťujeme hlídání ve školní druţině. Celý kurz má 20 setkání, probíhá do června 2008; obsahuje
seznámení se základy práce na PC (Word, Excel, internet, mailová pošta atd.). Pro velký zájem jsme
otevřeli 2 kurzy: 1. skupina ve středu 10.00 – 11.30 h, 2. skupina ve čtvrtek 10.00 – 11.30 h.
Kurzy práce na PC v roce 2007
 Listopad – prosinec: 2 skupiny, kaţdá 4 setkání a 13 účastnic, hlídáno celkem 10 dětí
 Celkem 2 skupiny, 8 setkání, 26 účastnic, 10 dětí
 Tančírna
Tančírna pro manţelské páry probíhá od září 2007 na Orlovně. Setkání se koná v neděli od 18.00 do
20.00 hodin. Účastníci se přihlašují na školní rok (září – červen); pod vedením manţelů – tanečních
mistrů obnovují znalosti z tanečních a učí se novým tancům. Aktivity se účastní páry kaţdého věku –
od mladých aţ po rodiče dospělých dětí.
Tančírna v roce 2007
 Od září do prosince: 1 skupina, 14 setkání, 28 účastníků
 Celkem 1 skupina, 14 setkání, 28 účastníků
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 Výtvarné dílny
Pravidelné výtvarné dílny se konají vţdy v úterý 2x za měsíc v sále našeho Centra v době od 15.30 do
18.00 hodin. Kromě toho další výtvarné dílny pořádají jednotlivé kluby maminek ve svých obcích.
Akcí se účastní maminky a babičky různého věku (občas i tatínkové) s dětmi od malých aţ po
dospívající nebo i mladé dospělé. V průběhu roku 2007 se uskutečnily tyto výtvarné dílny:
10. 1.
11. 1.
15. 1.
25. 1.
6. 2.
8. 2.
22. 2.
8. 3.
22. 3.
30. 3.
11. 4.
19. 4.
12. 10.
9. 11.
10. 11.
13. 11.
24. 11.
27. 11.
29. 11.
30. 11.
11. 12.

Výroba šperků ze sklíček – Fryšták (5 účastníků)
Drátkování pro začátečníky i pokročilé – Zlín (10 účastníků)
Výroba šperků ze sklíček – Velíková (10 účastníků)
Výroba a zdobení gelových a voskových svíček – Zlín (15)
Zdobení pískem – Fryšták (5 účastníků)
Malování a stříkání barvami na hedvábí – Zlín (11 účastníků)
Výroba šperků ze sklíček a korálků – Zlín (10 účastníků)
Jarní malování na sklo, ubrousková technika a sypání pískem – Zlín (10)
Vrtání kraslic a zdobení voskem – Zlín (20)
Zdobení ubrouskovou technikou – Lukov (9)
Výroba šperků ze sklíček a korálků – Lukov (14)
Malování a stříkání barvami na hedvábí – Zlín (5)
Podzimní výtvarná dílna – Lukov (17)
Drátkování + výroba šperků – Lukov (10)
Pletení košíků z pedigu – Zlín (7)
Malování na sklo (biţuterie, vázy) – Zlín (9)
Pletení košíků z pedigu – Zlín (12)
Výroba adventních věnců – Zlín (12)
Malování a stříkání barvami na hedvábí – Fryšták (7)
Ubrousková technika – Lukov (8)
Drátkované ozdoby – Zlín (5)

Výtvarné dílny v roce 2007
 Od ledna do června: 12 akcí, 124 účastníků
 Od září do prosince: 9 akcí, 87 účastníků
 Celkem 21 akcí, 211 účastníků
Shrnutí – k 31. 12. 2007:
Kluby: 9 klubů maminek, 1 klub osamělých maminek, 1 modlitby matek, 2 kluby seniorů
Krouţky: 12 skupin Sedmikrásek, 1 skupina Sluníčko, 2 skupiny cvičení maminek s hudbou, 1
skupina rekondičně-relaxační cvičení pro ţeny
Kurzy: 3 skupiny kurzů angličtiny, 2 skupiny kurzů práce na PC, 1 skupina Tančírna
Výtvarné dílny: 21 akcí

E) Jednorázové akce
Centrum kaţdoročně pořádá několik jednorázových akcí různého typu a zaměření. Jsou zpravidla
určeny pro děti v doprovodu rodičů i celé rodiny. Akce jsou součástí projektu „Mámo, táto, pojďme si
hrát!“ a jsou podporovány z dotací MPSV ČR a Kulturního fondu Statutárního města Zlína.
V roce 2007 se uskutečnily tyto akce:
18. 2.
Pohádkový karneval – sál Interhotelu Moskva ve Zlíně (celkem 252 účastníků –
120 dospělých, 132 dětí)
3. 6.
Den pro rodinu u malenovského hradu (cca 800 účastníků)
29. 6.
Rozloučení se školou – táborák (12 účastníků – 5 dospělých, 7 dětí)
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23. 9.
25. 11.
4. 12.
18. 12.

Drakiáda a táborák (60 účastníků – 24 dospělých, 36 dětí)
Rodinný karneval na ledě (171 účastníků – 74 dospělých + 97 dětí)
Adventní podvečer – ve spolupráci s Církevní ZŠ; společné posezení,
4 výtvarné dílny + keramika, zpívání atd. (66 účastníků – 24 dospělých, 42 dětí)
Předvánoční zastavení – ve spolupráci s Církevní ZŠ; kulturní program, výtvarné dílny,
prezentace činnosti Centra aj. (79 – 32 dospělých, 47 dětí)

Jednorázové akce v roce 2007
 Od ledna do června: 3 akce, cca 1 064 osob
 Od září do prosince: 4 akce, 376 účastníků
 Celkem 7 akcí, 1 440 účastníků

F) Pobyty
Centrum pro rodinu kaţdoročně pořádá několik pobytů víkendových a týdenních pro celé rodiny a pro
tatínky s dětmi. Pobyty jsou součástí projektu „Mámo, táto, pojďme si hrát!“ a jsou podporovány
z dotace MPSV ČR.
 Týdenní prázdninové pobyty pro rodiny
Pobyty pro celou rodinu v pěkném prostředí v jiţních Čechách. Připraven byl program pro děti i pro rodiče.
Pro rodiče hlavně ve večerních hodinách: např. přednáška zajímavého hosta, beseda s psychologem,
vzájemné sdílení na různá témata. Pro celé rodiny sportovní soutěţe, hry, turistické vycházky, cesty za
pokladem, hrané večerníčky na dobrou noc, výlety na zajímavá místa do okolí, jízda na koních. Programy
jsou nepovinné, je ponechán také prostor pro individuální rodinnou rekreaci. Centrum uspořádalo 2 pobyty,
kterých se zúčastnily rodiny kaţdého věku – s dětmi od několika měsíců aţ po studenty.
Týdenní prázdninové pobyty v roce 2007
 Ţirovnice, 21. – 28.7.2007: 11 rodin, celkem 48 účastníků – 22 dospělých, 26 dětí
 Český ráj – Komárov, 28.7. – 3.8.: 4 rodiny, celkem 21 účastníků – 7 dospělých, 14 dětí
 Celkem 2 pobyty, 15 rodin, 69 účastníků
 Víkendy pro tatínky s dětmi
Víkendy naplněné zajímavým a dobrodruţným programem jsou určeny pro tatínky s dětmi přibliţně
od tří let (jak si tatínek troufá o dítě postarat) aţ po studenty. Při společných aktivitách a výletech se
otcové a děti sbliţují a učí se více si porozumět. Centrum uspořádalo v roce 2007 tři pobyty – dva
víkendové a jeden čtyřdenní.
Víkendy pro tatínky s dětmi v roce 2007
 Luţná u Vsetína, 25. – 27.5.: 34 účastníků – 11 tatínků, 23 dětí
 Bystřičky, 27. – 30. 9.: 22 účastníků – 7 tatínků, 15 dětí
 Luţná u Vsetína, 14. – 16.12.: 15 účastníků – 4 tatínci, 11 dětí
 Celkem 3 pobyty, 22 rodin, 71 účastníků (22 tatínků, 49 dětí)
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G) Prázdninové aktivity
V roce 2007 jsme poprvé uspořádali novou aktivitu – sérii jednodenních akcí ve městě pro děti
školního věku. Chlapci a děvčata se mohli přihlásit na celý týden nebo dva týdny, ale i jenom na
jednotlivé dny podle zájmu o program. Děti se scházely před 8. hodinou ráno a program trval do 16.
hodiny (výlet do ZOO do 17. hodiny). Dětem se věnovali pracovníci Centra a studenti, zajistili jsme
obědy a pitný reţim. Předškolní děti se mohly případně zúčastnit aktivit také, ale v doprovodu rodičů.
Program jednotlivých dní:
9. 7.
dopoledne návštěva farmy na Jaroslavických pasekách, odpoledne hry
10. 7.
dopoledne státní policie, odpoledne městská
11. 7.
výlet do ZOO Lešná
12. 7.
malba, kresba, batikování, odpoledne hry v parku
13. 7.
program ve hvězdárně, hry na lesním hřišti
16. 7.
sportovní den, stezka zdraví
17. 7.
hasiči, muzeum obuvi, vyhlídka na město z mrakodrapu
18. 7.
horolezecká stěna, odpoledne vodní bitva
19. 7.
prohlídka tiskárny, odpoledne vodní bitva
20. 7.
tvoření a malba – květináče, trička atd., po skončení hry
Prázdninové aktivity v roce 2007
 Jednotlivých dní se zúčastnilo od 33 do 48 dětí
 Program vedlo kaţdodenně 4 – 6 dospělých (podle náročnosti) a pomáhaly 4 studentky
 Aktivitou prošlo 98 dětí
 Celkem 10 dní, denně průměrně 40 dětí, se celkem 98 dětí

H) Charitní sbírky
 Adopce na dálku
Projekt, zaměřený na trvalou pomoc dětem, kterým jinak jejich rodiče či zákonní zástupci nemohou
poskytnout základní vzdělání ani dostatek potravy. Za finanční příspěvek je těmto dětem základní péče
poskytnuta v jejich místních podmínkách, děti tak neopouštějí své zázemí, místní kulturu a zvyky. Podle
místa má dítě zajištěno školné, pomůcky do školy, jídlo a v případě sirotků i ubytování. Centrum
zprostředkuje od roku 1999 tuto adopci indickým dětem (příspěvek činí 4.900,- Kč), od roku 2002 také
dětem z Ugandy (příspěvek je 7.000,- Kč) – zprostředkuje první kontakt rodin, které pak jiţ samy přispívají
na adoptované dítě a vedou korespondenci s dítětem i s organizátorem adopce, praţskou Charitou.
Na několik dalších dětí získáváme přímo prostředky mezi našimi členy a příznivci. Tak jsme se díky
příspěvkům mnoha dárců stali "adoptivními rodiči" tří indických dětí i tří dětí z Ugandy. Prostřednictvím
darů jsme přispěli i na další projekty pomoci dětem v postiţených oblastech (školy, nemocnice atd.).
Naše adoptivní děti z Indie:
Vidya Richard Rodrigues * 25. 3. 1993
Děvčátko má rodiče a staršího bratra. Je to velmi chudá rodina, otec je elektrikář. Vidya by chtěla být
učitelkou.
Edwin Jude Thapa * 17. 10. 1992
Edwinův otec Bijoy opustil rodinu a chlapec ţije se svou matkou Anthoniammou, která pracuje jako
sluţka. Sourozence nemá. Učí se dobře, chtěl by se stát policistou.
Daya Dharwadkar * 6. 2. 1992
Otec je dělník a matka v domácnosti. Daya má dvě sestry, Vaishali a Kumari, a malého bratra. Daya je
velmi bystré dítě a dobře studuje, chtěla by být zdravotní sestrou.
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Naše adoptivní děti z Ugandy:
Adam Ziiza * 11.5.1985
Adam, student střední školy, ţije se svými rodiči a osmi sourozenci v místě Koko v ugandském
Mukono. Adam je skromný a zdvořilý, v budoucnu by se chtěl stát policistou. Adamova maminka
Jesica je zodpovědná za rodinu, musí pracovat, protoţe manţel je slabý a velmi těţce nemocný. Na
ţivobytí rodiny vydělává především prací na poli. Otec Yusuf má velké zdravotní problémy, často
krvácí a trpí silnými bolestmi hlavy, horečkou, srdeční slabostí a bolestmi zad a kloubů. Adam má
čtyři sestry (Juliet, Sarah, Kasifu a Mastulu) a čtyři bratry (Hassana, Ismu, Yasina a nedávno
narozeného dalšího bratříčka).
Eva Mukandanga *14. 6. 1990
Eva je sirotek, oba její rodiče zemřeli na AIDS. Bydlí s rodinou svého strýce v ugandské vesnici
Lungujja. Má dva sourozence, starší sestru Phionu Namusoke a mladšího bratra Davida Ntaro. Eva je
bystré děvče, prospěch ve škole má dobrý a chce se stát učitelkou.
Victoria Naluwembe * 21. 6. 1998
Victoria je sirotek, tatínek i maminka jí zemřeli. Ona i její dvě starší sestry Naluwembe Gorret a
Kibalama James ţijí s babičkou v místě Bukalamuli. Victoria je přátelská, zodpovědná, slušná, aktivní
při výuce a školu má ráda. Chtěla by být zdravotní sestrou.
 Pomoc malomocným
CRSP od podzimu 2002 spolupracuje s organizací LL – likvidace lepry, která zasílá léky do oblastí
postiţených malomocenstvím a vybudovala v Indii dva vlastní komplexy leprastanice. Zde je i
ubytování pro děti – sirotky a děti dlouhodobě leţících pacientů (cca 400 dětí). Kaţdoročně zasíláme
prostředky od dárců v našem regionu na konto LL, abychom tak pomohli (podle hesla LL)
„Malomocné vyhledat, vyléčit a osvobodit od opovržení. Vrátit jim lidskou důstojnost.“
 Adoptuj panenku
V roce 2007 se zlínské Centrum zapojilo do akce na získání finančních prostředků pro děti
v rozvojových zemích. Dobrovolníci (především z našich klubů seniorů) šijí panenky, které pak
nabízíme ke koupi návštěvníkům Centra a účastníkům našich akcí; výtěţek 600 Kč za jednu prodanou
panenku znamená moţnost základního očkování jednoho dítěte.
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Příjmy a výdaje Centra v roce 2007
Příjmy
Dotace – MPSV ČR (projekt „MY je víc neţ ty a já“)
Kč
852.200,00
Dotace – MPSV ČR (projekt „Mámo, táto, pojďme si hrát!“)
Kč
788.000,00
Dotace – Sociální fond města Zlína (provoz)
Kč
200.000,00
Dotace – Fond mládeţe a tělovýchovy MZ (Sedmikrásek)
Kč
100.000,00
Dotace – Kulturní fond města Zlína (Sluníčko + akce)
Kč
53.000,00
Dotace – Úřad práce Zlín (vyhrazení prac. místa)
Kč
24.000,00
Dotace – ESF (projekt OPRLZ)
Kč
225.070,68
Členské příspěvky
Kč
580,00
Poplatky účastníků (krouţky, kurzy, akce, víkendy, pobyty…)
Kč
280.826,50
Dary
Kč
113.554,50
Příjmy ostatní
Kč
2.437,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
Kč
2.639.668,69

Výdaje
Osobní náklady
Kč
1.162.995,00
Nájemné
Kč
263.770,00
Spoje (telefony, poštovné, internet)
Kč
36.791,00
Cestovné
Kč
50.799,50
Materiál
Kč
705.606,50
Sluţby
Kč
448.394,50
Bankovní poplatky
Kč
4.639,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
Kč
2.672.995,50
Rozdíl příjmů a výdajů

Kč

– 33.326,81

Mimo rozpočtu a účetnictví Centra probíhá ještě jeden významný prvek hospodaření Centra. Jsou jím
prostředky na mzdy a odvody pastoračních pracovníků Arcibiskupství olomouckého, kteří jsou plně
vyčlenění k činnostem, které Centrum realizuje. Tyto prostředky hradí Arcibiskupství olomoucké.
Hrubá mzda
Kč
472.924,00
Náklady organizace na zdravotní a soc. pojištění
Kč
165.524,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem z Arcibiskupství olomouckého
Kč
638.448,00

