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1. POSLÁNÍ A CÍLE

Poslání a cíle Centra pro rodinu Zlín o. s. vycházejí z platných stanov organizace.

1.1. Poslání
Morální, duchovní a kulturní obroda společnosti, upevnění a prohloubení manželství a rodiny
jako základu zdravé společnosti.

1.2. Cíle
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,
- nabídky specifických sociálních aktivit podporujících rodiny i jejich jednotlivé členy,
- integrace osob se zdravotním postižením a rodin o ně pečujících do společnosti,
- vzdělávání.
Cíle jsou naplňovány zejména 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,
- případně poskytováním vybraných sociálních služeb.
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2. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ

V únoru 2008 došlo rozhodnutím členské schůze k úpravě stanov organizace, zahrnující i změnu
názvu z Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně na stávající Centrum pro rodinu Zlín o. s.
Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dále jen CPR) je právnická osoba se samostatnou právní
subjektivitou. Je to dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu.
Statutárním zástupcem organizace je předseda, volený členskou schůzí.
Členská schůze CPR

Rada CPR

Předseda CPR
(statutární zástupce)

Kancelář CPR
Konkrétní aktivity CPR organizuje, řídí a v některých případech i plně realizuje, kancelář CPR. V ní
působí pracovníci CPR a také pastorační pracovníci Arcibiskupství olomouckého. S dalšími
spolupracovníky jsou CPR uzavírány dohody k zajištění konkrétních činností.
Členové Rady CPR, působící od 20. 2. 2008
- Ing. Pavel Osoha (předseda)
- Michaela Blahová
- Ing. Josef Němeček
- Vladimíra Pelánková
- Hana Ševčíková
Konkrétní osoby, působící v roce 2008 trvale v Kanceláři CPR:
- Ing. Pavel Osoha
- Markéta Halaštová, DiS. (do 30. 4. 2008)
- Veronika Holíková (od 21. 4. 2008)
- Emília Osohová
- Andrea Šimečková
- Josef Červenka
- Šárka Kincová
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Osoby, které se v roce 2008 výrazněji zapojily do aktivit CPR:
Babicová Drahomíra, Mgr.
Barvíková Marie
Bednářová Eva
Bezděk František, Mgr.
Blahová Michaela
Bujárková Eva, PhDr.
Černošková Michaela
Červenka Josef
Červenková Marie
Čunek Josef
Domanská Marie, Ing.
Dufek Aleš, Mgr.
Dufková Dagmar
Dvorníková Renata
Dynková Renata
Fojtíková Martina
Frolková Olivie
Genzerová Pavla
Halaštová Markéta, DiS
Hnila Petr
Hnilová Petra
Holeňáková Gabriela
Holíková Veronika
Hrbáčková Emílie
Hrubošová Marta
Janků Vít, Ing., Mgr.
Jasenská Jana
Jasenská Magdaléna
Junášková Magda, Bc.
Kašný Pavel
Kincová Šárka
Knápková Barbora
Kopřiva Pavel, PhDr.

Kopřivová Tatjana, Mgr.
Košutová Jitka
Krausová Jitka, MUDr.
Krátký Radovan
Krčmová Denisa, PhDr.
Kubalová Hana
Kubeša Jiří, Mgr.
Kučera Libor
Kučerová Lenka
Macharáčková Markéta, Mgr.
Machálková Renáta
Majkusová Eva
Matějíček Ladislav
Matějíčková Marie
Mikulková Klára
Múdra Andrea, Mgr.
Müllerová Veronika, Mgr.
Němcová Stanislava
Němeček Josef, Ing.
Němečková Ludmila
Orsavová Dana
Osoha František
Osoha Pavel
Osoha Pavel, Ing.
Osohová Emília
Osohová Veronika
Palíšek Jiří, MUDr.
Palíšková Veronika, Mgr.
Pištěková Eva
Pokorná Jindřiška
Poláková Milena
Poláková Miroslava
Ponížil Jan, Ing.

Ponížil Martin
Ponížilová Anna, Mgr.
Ponížilová Blanka
Pospíšková Dana, Ing.
Pátík Karel, Ing.
Pátíková Zuzana, Mgr.
Rafajová Marta
Raševová Kateřina
Řeháček Henrich
Řeháčková Helena, Mgr.
Slaboch Bernard, Mgr.
Slezáková Anna
Slezáková Martina
Soldán Marek
Soldánová Ludmila
Soukeníková Jana
Staněk Petr, Ing.
Straková Michaela
Šenková Alena, Ing.
Šimeček Pavel
Šimeček Viktor
Šimečková Andrea
Šimečková Ariela
Šlosárek Jaroslav
Talašová Ludmila
Tichá Zuzana
Trubelíková Lucie
Vodáková Jana, Mgr.
Vrlová Jana
Vykydalová Milana, Mgr.
Zuzaníková Markéta
Žáková Dana

V roce 2008 se na aktivitách CPR aktivně podílelo celkem více než 200 osob.
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3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008

Podstatná část činnosti CPR je realizovaná v rámci dvou projektů, podporovaných MPSV ČR.
V rámci těchto projektů se člení na jednotlivé relativně samostatné aktivity, za něž odpovídá
konkrétní osoba z Kanceláře CPR. Několik činností (aktivit) je pak ještě vyčleněno mimo tyto
projekty. V tomto smyslu je členěna i následující zpráva o činnosti.

Činnost CPR
Projekt „MY je víc
než ty a já“

Projekt „Mámo, táto,
pojďme si hrát!“

Ostatní činnosti CPR

Preventivní programy
pro děti a mládež

Kluby maminek

Poradenské služby

Příprava snoubenců
na manželství

Společné aktivity
rodičů s dětmi

Svět našimi smysly

Přednášky pro dospělé

Kurzy a jiné aktivity
pro rodiče

Prázdninové aktivity

Obnovy pro manžele
a pro jednotlivce

Jednorázové akce

Půjčování knih a nosičů

Vzdělávací pobyty

Pobyty se vzdělávacím
programem

Ostatní

Ostatní
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3.1. Aktivity realizované v rámci projektu MY je víc než ty a já
Projekt je zaměřen na osvětu, vzdělávání, podporující manželské a rodinné vztahy.

3.1.1. Preventivní programy pro děti a mládež
Přehled témat programu „Na cestě za láskou“ je uveden v nabídkovém
katalogu, který obdrží před začátkem školního roku metodikové prevence
na školách. Podle něj si objednávají konkrétní přednášky lektorů CPR, jež
probíhají zpravidla v prostorách školy. Program je sestaven ze základních
témat, důležitých pro výchovu k životu v rodině (vlastní zralá
a harmonická osobnost, výběr partnera pro manželství a správné prožití
známosti, vzájemná láska v manželství, místo sexuality ve vztahu, přijetí
dětí a jejich výchova, dobré vztahy členů rodiny). Střídají se krátké
přednášky, diskuse, videoukázka, práce samostatná, ve dvojicích i ve
skupinách, tvoření, dramatika, odpovědi na dotazy atd.
Skutečnost
2008

Programů
108 *)

Účastníků
2.009

Poznámka
*)
71 pro děti (školy), 37 pro mládež (školy a skupiny)

3.1.2. Příprava snoubenců na manželství
Je nabízena všem zájemcům, zpravidla se jich však účastní páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek.
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; Víra, důvěra a vztah k Bohu v manželství;
City, pozornosti a sexualita. Setkání
začíná
přednáškou
zkušeného
manželského páru, po níž následuje
komunikace ve skupinách pod vedením
animátorského manželského páru.
 Cyklus „Chodíme spolu“: Cyklus se
skládá 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
2008

Programů
3
1

Účastníků
58

Poznámka
Příprava snoubenců (první dva kurzy 2008 ještě 7 setkání)
Chodíme spolu
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3.1.3. Přednášky pro dospělé
Přednáškové cykly
Respektovat a být respektován
„Nestačí mít děti a blízké jen rád. Důležité je zakoušet také
úctu a uznání. Kurz rozvíjí partnerské, na vzájemné úctě
a respektu založené vztahy dospělých mezi sebou stejně
jako dospělých a dětí.“ Cyklus 6 až 7 setkání o efektivních
a neefektivních způsobech komunikace i různých
výchovných postupů. Vedou manželé PhDr. Pavel a Mgr.
Tatjana Kopřivovi. Proběhl 1 cyklus.
Kurz efektivního rodičovství
V kurzu je možné vyzkoušet si, jak zvládat klasické a stále
znovu se opakující krizové situace, do kterých se při
výchově svých dětí rodič dostává. Pod vedením lektora CPR
lze spolu s ostatními rodiči poznávat, na co je třeba klást při výchově dítěte důraz. Cyklus 6 setkání.
Proběhl v Klubech maminek (Zlín, Otrokovice, Veliková, Bohuslavice, Hvozdná, Fryšták, Březová,
Štípa), na pobytech pro maminky s dětmi i pro veřejnost. Proběhlo 11 cyklů.
Kurz přirozeného plánování rodičovství
Ve spolupráci s organizací Liga pár páru je manželům a snoubencům nabízen tříměsíční kurz
s lektory CPR, po jehož absolvování by měli znát a umět samostatně používat metody přirozeného
plánování rodičovství. Cyklus 4 setkání. Proběhly 2 cykly.
Kurz pro nastávající rodiče
Cyklus 4 setkání pro páry i jednotlivce, který vedou lektoři CPR a přizvaní odborníci. Témata
Těhotenství a porod, Kojení a péče o dítě, Návrat plodnosti po porodu, plánování rodiny,
Manželské vztahy po příchodu dítěte. Proběhly 2 cykly.
Skutečnost
2008

Programů
16

Účastníků
200

Poznámka
Hlídáno 50 dětí

Jednotlivé přednášky
Jedná se o jednotlivé přednášky na klasická témata výchovy k manželství a rodinnému životu, či na
různá aktuální témata. Přednášejí lektoři CPR nebo pozvaní odborníci (Alkohol a jiné závislosti –
problém, který lze řešit – Mgr. Aleš Kinc, Terapie pevným objetím – Mgr. Milena Mikulková).
Přednášky probíhají v rámci vlastních aktivit CPR i na objednávku např. klubů maminek, azylového
domu, zástupců farností nebo společenství manželů a rodičů. Uskutečňují se na půdě CPR (při nich
zajištěno hlídání dětí) či v prostorách objednavatele.
Skutečnost
2008

8

Programů
45

Účastníků
415

Poznámka
Hlídáno 5 dětí

3.1.4. Obnovy pro manžele a jednotlivce
Adventní a postní obnova pro manžele
Sobotní rekolekce pro manželské páry, krátké přednášky na témata o vztazích k sobě, partnerovi,
dětem, Bohu. Možnost konzultací soukromě i ve dvojicích.
Skutečnost
2008

Programů
2

Účastníků
74

Poznámka

Víkend pro ženy
Víkendový pobyt pro ženy ve věku cca 30 až 60
let na Velehradě. Pobyt zahrnoval vzdělávací
program, doplňkové programy (tvořivá dílna),
osobní konzultace s odborníky (psycholog apod.),
relaxaci a vedla jej MUDr. Jitka Krausová.
Pobyt pro ženy
Pětidenní pobyt pro ženy ve věku cca 30 až 60 let
na Velehradě. Pobyt zahrnoval vzdělávací
program, včetně práce s tématy, doplňkové
programy (tvořivá dílna), osobní konzultace
s odborníky (psycholog apod.), relaxaci a vedla jej
MUDr. Jitka Krausová.
Skutečnost
2008

Programů
2

Účastníků
48

Poznámka

3.1.5. Vzdělávací pobyty
Víkend pro rodiny
Víkendový pobyt ve spolupráci s Ligou pár páru. Přednášky, besedy, workshopy ke zdravotním
i psychologickým dopadům různých metod regulace početí, otázkám kolem plánování rodiny
a porodů, výchově dětí a dospívajících k rodičovství a přípravě snoubenců. Pro děti zvláštní program.
Víkend pro lektory PPR
Víkendový pobyt pro lektory PPR. Výměna zkušeností z práce s mládeží, snoubenci a manželskými páry
a práce na vývoji nových materiálů pro kurzy PPR. Pro děti zajištěn zvláštní program.
Víkend pro lektory etické výchovy
Víkendový pobyt pro lektory etické výchovy. Přednášky odborníků, výměna zkušeností mezi
lektory, kteří vedou různé programy CPR, diskuse nad využitím etické výchovy v programech.
Skutečnost
2008

Programů
3

Účastníků
65

Poznámka
Hlídáno 66 dětí
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3.1.6. Ostatní
Psychomotorické kurzy pro děti s rodiči „Motoráček“
Kurz je určen pro děti od narození do předškolního věku.
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. Kurz je složen ze 6 hodinových
setkání a vede jej PhDr. Denisa Krčmová.
Skutečnost
2008

Programů
13

Účastníků
146

Poznámka
73 dospělých, 73 dětí

Projekt MY
je víc než ty
a já 2008

Programů

Účastníků

Poznámka

193

3.015
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Hlídáno 121 dětí

3.2.

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

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

3.2.1. Kluby maminek
Účastnice aktivit klubů přicházejí s dětmi dle času a zájmu
o téma 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 (klub osamělých maminek 1x měsíčně 2 hodiny).
Kluby maminek: Zlín, Zlín – Veliková, Fryšták, Hvozdná, Zlín
– Štípa, Lukov, Otrokovice, Bohuslavice (během roku
přestěhován do Březnice), Březová, Ostrata (vznik říjen
2008), Pozlovice (vznik listopad 2008), Zádveřice (vznik
listopad 2008), Otrokovice (klub osamělých maminek).
Skutečnost
2008

Programů
13 klubů

Účastníků
524

Poznámka
262 dospělých účastníků a 262 dětí

3.2.2. Společné aktivity rodičů s dětmi
Cvičení rodičů s dětmi „Sedmikrásek“
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.
Skutečnost
2008

Programů
14 – 17 skupin

Účastníků
596

Poznámka
287 dospělých účastníků a 309 dětí

Tvoření rodičů s dětmi „Sluníčko“
Určeno pro rodiče s předškolními a mladšími školními dětmi. Seznamují se s různými materiály,
kreslí a společně tvoří z papíru, modelovacích hmot, přírodnin, keramiky atd. Tvoření probíhá 2x za
měsíc 1,5 hodiny.
Skutečnost
2008

Programů
19 setkání

Účastníků
50

Poznámka
22 dospělých účastníků a 28 dětí
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3.2.3. Kurzy a jiné aktivity pro rodiče
Cvičení žen
Večerní cvičení hudbou
2 skupiny (2x, resp. 1x týdně 1 hodina). Během roku přechod pod Orla, v jehož tělocvičně probíhá.
Rekondičně-relaxační cvičení
1 skupina (1 hodina týdně).
Skutečnost
2008

Programů
3 skupiny

Účastníků
101

Poznámka

Tančírna pro manželské páry
Účastníci si pod vedením tanečních mistrů obnovují znalosti z tanečních i učí novým tancům. Vždy
1 hodina týdně.
Skutečnost
2008

Programů
1 – 2 skupiny

Účastníků
56

Poznámka

Rodičovství neznamená sociální vyloučení
Snaha o objevení rodičovství jako příležitosti
k osobnostnímu i profesnímu zrání. Některá z témat:
Zviditelňujeme práci v rodině. Rodinné kompetence
a jejich užitek pro mne a (v budoucnu) pro mého šéfa?
Mé
silné
stránky
pro
práci
v rodině
a v zaměstnání. Komunikace v rodině (a podniku).
K čemu jsem povolána? Rodina, zaměstnání
a já. Pracovní právo. Podniky příznivé rodině. Rodinná
politika státu a kraje. Pracuji na své budoucnosti –
(nejen) v zaměstnání, ale i doma. Cyklus 8 dopoledních
interaktivních setkání pro maminky na MD / RD
s lektory CPR i externími, hlídání dětí zajištěno.
Programů
1

Skutečnost
2008

Účastníků
8

Poznámka
Hlídáno 7 dětí

Kurzy angličtiny
Možnost dopoledního studia, zajištěno hlídání dětí. Kurz 1x za týden 1, resp. 2 hodiny.
Skutečnost
2008

12

Programů
3, resp. 2 skupiny

Účastníků
26

Poznámka
Hlídány 3 děti

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 dalšími subjekty. Kurz představuje 10
(v jednom případě 20) dvouhodinových setkání
Skutečnost
2008

Programů
3 kurzy

Účastníků
38

Poznámka
Hlídáno 15 dětí

3.2.4. Jednorázové akce
Tvořivé dílny
Účastní se rodiče s dětmi, pro malé děti alternativní činnosti. Probíhá zejména odpoledne či večer
v prostorách CPR i jinde (např. v klubech maminek). Ubrousková technika, pletení (košíků) z pedigu,
aranžování, suchá vazba, smaltování, výroba šperků, malba na sklíčka, zdobení kraslic, batika včelím
voskem, výroba dárků na Den matek, tiskání na textil, drátkované šperky, tvoření z překližky, šperky
z korálků, tiskání listů na textil, malování na hedvábí, podzimní aranžování, výroba adventních věnců,
vánoční vystřihovánky a ozdoby, zdobení vánočních perníčků apod.
Skutečnost
2008

Programů

Účastníků

58 *)

536

Poznámka
*)
10 při pobytech maminek s dětmi, 7 na ZŠ Bílovice;
283 dospělých účastníků a 253 dětí

Ostatní
.
.
.
.
.
.
.
.

Večerní pásmo – hrátky se světlem a promítání pohádek – Lukov.
Pohádkový karneval.
Sportovní den pro tatínky s dětmi.
Den pro rodinu (15 let existence CPR).
Bambiriáda – prezentace činnosti CPR.
Loučení se školou – táborák.
Nevšední táborák s exkurzí do vesmíru.
Drakiáda aneb rozloučení s létem na
Sv. Hostýně.
. Rodinný karneval na ledě.
. Táborák na hradě Lukov.
Skutečnost
2008

Programů
10 akcí

Účastníků
Více než 3.600
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3.2.5. Pobyty se vzdělávacím programem
Určeny pro rodiče (prarodiče) s dětmi
každého věku. Program zahrnuje
nabídku
společných
výchovných,
společenských,
sportovních
i vzdělávacích aktivit (sportovní den,
plavání, tvoření, přednášky, procházka
pohádkovým lesem, stezka odvahy
v nočním lese, 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.
* Víkend pro tatínky s dětmi – duben, Dřevohostice.
* Víkend pro tatínky s dětmi – červen, Rajnochovice.
* Pobyt pro rodiny s dětmi – červenec, srpen, Žirovnice.
* Pobyt pro maminky s dětmi – 2x, srpen, chata Pod Tesákem.
* Víkend pro tatínky s dětmi – říjen, Bystřička.
* Víkend pro maminky s dětmi – listopad, Rusava.
Skutečnost
2008

Programů
7

Účastníků
234

Poznámka
91 dospělých účastníků a 143 dětí

Projekt
Mámo, táto
… 2008

Programů

Účastníků

Poznámka

136

5.756
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Hlídáno 25 dětí

3.3. Aktivity ostatní
Jedná se o aktivity, jež nejsou podporovány v rámci příslušných dotačních programů MPSV ČR
a jsou proto zařazeny mimo projekty MY je víc než ty a já a Mámo, táto, pojďme si hrát!

3.3.1. Poradenská pomoc
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. Rodinně-právní poradenství je poskytováno externím právníkem.
Poradenství či konzultace v oblasti přirozeného plánování rodičovství (PPR) nebo oblastech
dalších jsou poskytovány pracovníky CPR.

Skutečnost
2008

Programů
Psychologická poradna
Rodinně-právní poradna
Poradna PPR

Účastníků
15 konzultací
15 konzultací
12 konzultací

Poznámka

3.3.2. Svět našimi smysly
Interaktivní výstava o smyslech byla možností
se alespoň dotknout světa zdravotně
handicapovaných lidí a uvědomit si, jak je
jejich život nesnadný, jak je obtížné, když
jeden ze smyslů nefunguje tak jak má, že
zdraví je dar. Uspořádána byla ve spolupráci
s Centrem pro rodinu a sociální péči o. s.
v Ostravě v rozsahu 5 týdnů. Výstavu
navštívily především školní třídy.
Skutečnost
2008

Programů
1

Účastníků
1.015

3.3.3. 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.
Zúčastnilo se 33 až 46 dětí denně.
Skutečnost
2008

Programů
15 dnů
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Účastníků
115

3.3.4. Půjčování knih a nosičů
V Kanceláři CPR si mohou zájemci vybrat ze široké nabídky knih a nosičů. Knih je k dispozici 705 titulů,
MC, CD, VHS a DVD 112 titulů a časopisů 87 titulů. 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

3.3.5. Ostatní
Sociální inzertní služba
Služba je zatím spíše ve stavu rozjezdu. Evidováno 8 inzerátů.

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).

Doplnění vybavení
V roce 2008 pokračovaly úpravy a doplňování vybavení prostor Kanceláře CPR (sál, herna,
kanceláře). Vybavení místností i jejich inventář byly doplňovány tak, aby mohly co
nejkomplexněji sloužit jak přímo při pořádaných programech, tak i při zajištění hlídání dětí.
Stejně byl doplňován sortiment literatury a nosičů CPR.
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4. FINANČNÍ ZPRÁVA
1. Vlastní ostatní (mimo projekty)

260.153

Dotace z Kulturního fondu města Zlína

6.000

Vybrané poplatky účastníků, dary

130.153

Ostatní

124.000

2. Projekt MY je víc než ty a já

978.518

Příjmy

Dotace ze Sociálního fondu města Zlína

59.998

Vybrané poplatky účastníků, dary

233.558

Dotace MPSV ČR

684.962

3. Projekt Mámo, táto, pojďme si hrát

1.603.345

Dotace ze Sociálního fondu města Zlína

80.002

Dotace z Kulturního fondu města Zlína

74.000

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína

81.000

Dotace od Zlínského kraje

20.000

Příjmy od sponzorů

124.483

Vybrané poplatky účastníků, dary

396.275

Dotace MPSV ČR

827.585

Celkem

2.842.016

1. Vlastní ostatní 1)

93.496

Výdaje

2. Projekt MY je víc než ty a já 1)

400.835

3. Projekt Mámo, táto, pojďme si hrát 1)

1.072.891

4. Obecné provozní výdaje

1.108.137

Osobní

491.580

Nájemné

229.400

Spoje

33.713

Cestovné

14.670

Materiálové

263.820

Nemateriálové

74.954

Celkem

2.675.359

Hospodářský výsledek
1)

166.657

Bez započítání obecných provozních výdajů
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5. PODĚKOVÁNÍ

Činnost Centra pro rodinu Zlín o. s. v roce 2008 finančně či věcnými dary podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Statutární město Zlín
Zlínský kraj
Pekárna Veka Štípa
NWT Computer s.r.o.
Rádio Čas
Fialka, a.s.
Interhotel Moskva
Pizza Bowling na Moskvě
Golden Apple Cinema a.s. (dříve Ateliéry Bonton Zlín)
Zlínské tiskárny, a.s.
Jednotliví dárci

Dále činnost Centra pro rodinu Zlín o. s. v roce 2008 formou poskytnutí bezplatného nájmu či
úhrady nájmu prostor využívaných pro kluby maminek podpořili:
Farnost Březnice
Farnost Pozlovice
Farnost Otrokovice
Město Fryšták
Obec Březová
Obec Lukov
Obec Ostrata
Statutární město Zlín (klub Veliková)
Základní škola Fryšták
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6. 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 center pro rodinu v ČR i adresy jejich domovských stránek je možné nalézt na
www.rodiny.cz.
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PREAMBULE NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY ČR

Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem t vorby
lidského kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. Jako taková je bezesporu základní
a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Na její prosperitě závisí udržitelný rozvoj naší
společnosti, rozvoj kulturní, sociální i ekonomický. Přesto lze kon statovat, že česká rodina
slábne. Spolu s ní dochází k oslabování soudržnosti jejich jednotlivých členů; postavení žen
a dětí je zranitelnější než dříve, a to až do té míry, že některé děti se nenarodí vůbec
– a jiné se sice rodí, ale do poměrů, které je předem obírají o životní šance, kterých se
dostává jejich šťastnějším vrstevníkům. Českého státu jakoby se od doby jeho vzniku tento
znepokojivý vývoj vůbec netýkal; teprve v posledních letech se začínají ve veřejné a sociální
politice prosazovat snahy o změnu tohoto nepříznivého stavu, o zvrat uvedených
negativních tendencí. Tyto snahy jsou motivovány uvědoměním si skutečnosti, že bez
fungující rodiny, realizující své základní sociální funkce, je ohrožena samotná existence
dané společnosti. Jinými slovy řečeno: bez soudržné rodiny nebude soudržná společnost
a lidé budou méně spokojeni se svým životem; nesoudržná společnost bude rozkládána
vnitřními tenzemi (včetně politických konfliktů) a bude se muset potýkat s nepřiměřeně
vysokými dodatečnými náklady v rovině ekonomické, sociální i emocionální.
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