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ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2020 byl pro Centrum pro rodinu Zlín velkou výzvou.
Zezačátku jsme pokračovali v tradičních a oblíbených činnostech – kurzech,
kroužcích a dalších aktivitách. Naši činnost však během měsíce března omezil
koronavirus a s ním spojená vládní nařízení. Byli jsme nuceni aktivity
pozastavit, včetně uzavření nízkoprahových středisek Family a Senior Point,
a doslova čekat, co bude dál. Z původně plánovaného krátkého období se
omezení táhla celým rokem. Zvažovali jsme možnosti, jak
i v této době pomáhat rodinám a plnit cíle organizace, ale bylo to velmi náročné.
Zároveň proběhla změna ve vedení Centra pro rodinu. Dlouholetý předseda
centra Ing. Pavel Osoha se rozhodl odejít na konci roku ze své funkce. Touto
cestou bych mu chtěla poděkovat za jeho veškerou činnost a čas, který Centru pro
rodinu Zlín věnoval a jsem ráda, že i nadále zůstává v Radě CPR.
Děkuji zaměstnancům centra, že nerezignovali ve ztížených podmínkách během
pandemie a hledali nové cesty, jak se rodinám přibližovat.
Děkuji také za podporu a spolupráci Statutárnímu městu Zlín, Zlínskému kraji,
MPSV ČR a nadačnímu fondu Veolia.
Velký dík patří také všem našim dobrovolníkům, zlínským farnostem, drobným
podporovatelům a dárcům, že nás nenechali v tomto náročném roce spadnout na
dno a pomohli nám finančně.
Těším se na spolupráci i na nové výzvy.
Michaela Straková, předsedkyně
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1.

POSLÁNÍ A CÍLE

Centrum pro rodinu Zlín z.s. (dále jen CPR) je zaměřeno na podporu aktivit směřujících
k prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. A to konkrétních aktivit
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,
- poradenství a další pomoci při řešení problémových situací v rodině,
- nabídky plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů,
- vzdělávání.
Cíle činnosti CPR 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,
- provozováním kontaktního střediska Family Point a Senior Point,
- zapůjčováním či poskytováním pomůcek, např. literatury nebo audionahrávek.
CPR uskutečňuje své poslání v regionu Zlínska s přibližně 110 tisíci obyvatel. Řady aktivit CPR se ale
běžně účastní i zájemci z dalších obcí okresu Zlín i z jiných míst (nejen) Zlínského kraje.
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2.

HISTORIE

Na počátku činnosti CPR (tehdy ještě pod názvem Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) byly
přednášky pro manžele. Na ně pak postupně navazovaly další aktivity. Cvičení, víkendové pobyty,
poradenství, zřizování klubů maminek, jednorázové aktivity, kurzy, přednášková činnost pro
děti a mládež ve školách, příprava snoubenců, tvořivé aktivity, prázdninové pobyty, zapojení
do projektů ESF, prázdninové aktivity a další.
Historie Centra pro rodinu Zlín:
• Vznik organizace (registrace u MV ČR)
• První pracovník organizace (první uzavřená pracovní smlouva)
• Získání prostor v objektu Regina 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 ve stejném objektu
• Úprava stanov, změna názvu organizace (registrace změn u MV ČR)
• Úprava stanov
• Stěhování do nového sídla na Okružní 5298
• Zahájení činnosti střediska Family Point a Senior Point ve Zlíně
• Úprava stanov, změna názvu organizace (registrace změn u přísl. soudu)
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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
1. 1. 2011
1. 10. 2014
14. 5. 2015

3.

PROFIL

Spolek CPR, jak již uvedeno, od počátku své existence působí v oblasti podpory manželství
a rodiny. Nejprve spíše na území města Zlína, postupně také v širším regionu. Programy, sloužící
této podpoře, CPR připravuje a nabízí podle personálních možností, námětů z terénu či např. od
partnerských organizací a samozřejmě také dle aktuální finanční situace.
Nejvyšším orgánem organizace je členská schůze, která volí ze svých řad členy rady a ti pak,
opět ze svých řad, předsedu. Předseda je statutárním orgánem organizace.
Voleným orgánům je pro vlastní uskutečňování činnosti k dispozici kancelář. Ta organizuje, řídí
a v některých případech i sama plně realizuje jednotlivé konkrétní aktivity CPR. U řady aktivit
jsou pak k zajištění příslušných činností uzavírány dohody s dalšími spolupracovníky.
Významnou, do jisté míry autonomní, součástí organizace je kontaktní středisko Family Point
a Senior Point, zajišťující rozsáhlý okruh činností a působící v samostatných prostorách.

Struktura CPR:

Revizní
komise

Členská schůze CPR

Kancelář
CPR

Rada CPR

Předseda CPR
(statutární orgán)
Kontaktní středisko
Family a Senior Point

Kancelář CPR
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4.

PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2020

Rok 2020 byl zcela specifický a výjimečný. Epidemie koronaviru a s ní spojená hygienická opatření
činnost organizace, postavenou na kontaktních aktivitách, prakticky znemožnila, a zásadně
omezila. Za období s normálním obsahem i rozsahem činnosti je možné označit pouze měsíce
leden a únor a část měsíce března.
Přehled činnosti je tedy tentokrát nestandardní – zjednodušený a značně omezený.

Psychomotorické kurzy pro děti s rodiči „Motoráček“
Kurzy pro děti od narození do předškolního věku zahrnují rozvoj jemné a hrubé motoriky, sociální
interakce, řeči a komunikace, spolupráce matky s dítětem, grafomotoriku pro předškolní děti,
cvičení na míčích, relaxační techniky pro děti. Hodinová setkání, vede PhDr. Denisa Krčmová.
Tento kurz byl v roce 2020 aktivitou, která s výjimkou relativně krátkého období nejpřísnějších
omezení fungovala v podstatě v předpokládaném rozsahu. V době znemožnění setkávání dostávali
účastníci od lektorky potřebné pokyny elektronicky. Toto bylo umožněno tím, že v tomto roce byly
na kurzu přítomny v prostorách organizace pouze děti. Proběhlo celkem 15 kurzů
po 6 až 9 setkáních. Každého kurzu se účastnilo přibližně 10 dětí.

Kurz rozvoje partnerských kompetencí
Určen zejména pro mladé lidi, připravující se na manželství. Probíhá pod vedením zkušených
manželských párů: Jedná se o 4 dvouhodinová setkání s tématy Já a moje rodina; Muž a žena;
Komunikace; Partnerství muže a ženy; Víra a manželství, doplněnými tématem plánování rodiny.
V roce 2020 proběhly 4 kurzy o 4 setkáních. Částečně v elektronické podobě.

Povídání o manželství a rodičovství – Kurz Manželské večery
Večerní setkání s komunikací o manželství a rodičovství. 8 dvouhodinových setkání na témata
komunikace, sdílení, řešení konfliktů, odpuštění, ve vztahu k dítěti i partnerovi atd.
V roce 2020 proběhl 1 kurz o 8 setkáních.

Jednotlivé přednášky
Nabízeny jsou samostatné přednášky k manželství a rodinnému životu, či na různá aktuální
témata. Přednášejí lektoři CPR či pozvaní odborníci. Přednášky probíhají v rámci vlastních aktivit
CPR, a to také v klubech maminek, i na objednávku jiných subjektů (společenství manželů a rodičů
atd.). Uskutečňují se v prostorách CPR (zde zajištěno hlídání dětí) nebo u objednavatele.
V roce 2020 proběhly 2 přednášky – semináře.
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Kurzy angličtiny
Kurz pro rodiče. Lekce 1,5 hodiny 1x týdně, nabídka hlídání dětí.
V roce 2020 proběhl částečně jarní kurz.

Family Point (FP) a Senior Point (SP)
Základní součástí činnosti FP je každodenní provoz nízkoprahového střediska. Rodiče se zde
mohou postarat o děti, poradit se, informovat, využít počítač s internetem apod. Další nabídkou FP
je setkávání různých podpůrných skupin, organizace pravidelných a jednorázových akcí. Je zde také
poskytováno a zprostředkováno poradenství. FP nabízí i propagaci aktivit v sociální i volnočasové
oblasti, a to i na webu, který spravuje, i na sociálních sítích. Nízkoprahové středisko SP je v provozu
2x týdně. Návštěvníci získají informace, zprostředkování poradenství. SP nabízí prostor k setkávání
a sdílení se. Organizuje pravidelné kurzy, klubovou činnost, podpůrná setkání a jednorázové akce.
V roce 2020 bylo kontaktní středisko FP a SP otevřeno veřejnosti 174 dní, po zbytek roku probíhal
provoz v bezkontaktním režimu. I tak byla nabídka aktivit velmi široká.
Z akcí Family Pointu proběhla 3 setkání podpůrné skupiny Spokojené dítě a 1 setkání s pěstouny.
Pravidelné aktivity Senior Pointu
Hudební odpoledne 12 setkání
Cvičení pro seniory 21 setkání
Trénování paměti 14 setkání
Podpůrná skupina seniorů – práce na PC 7 setkání
Výlety za poznáním 5 setkání
Setkání Parkinson klubu 3 setkání
Kurz moderní technologie 3 kurzy
Tvořivá dílna 2 setkání
Mezigenerační aktivity 9 setkání
Vzdělávací přednášky 4 setkání
Další jednorázové akce
Během roku probíhaly také různé výstavky, informační a podpůrné poradenství osobní,
telefonickou i emailovou formou, v bezkontaktním režimu pravidelné pohybové výzvy a rozvrhy.

Klub seniorů KLAS
KLAS (Klub aktivních seniorů) je dlouhodobý program, určený pro aktivizaci seniorů. Klub se
scházel pravidelně každé dva týdny. K tomu občasné výlety či exkurze.
V roce 2020 proběhlo 7 setkání.
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Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek
Cvičení je určeno pro rodiče s dětmi od 1 roku (MiniSedmikrásek), resp. necelých 2 let. Jednoduché
cviky se střídají s říkadly, písničky, hry, cvičení na nářadí – s přihlédnutím ke schopnostem dětí.
Programem provází maňásek Sedmikrásek. Cvičení v jarním i podzimním běhu probíhá vždy
1 hodina týdně.
V roce 2020 cvičilo 10 skupin a uskutečnilo se 14 setkání.

Podpora maminek při hledání zaměstnání
Pravidelná aktivita 3 hodiny týdně, zahrnující složku vzdělávací, poradenskou, aktivizační a další,
probíhala ve spolupráci s Institutem krajské hospodářské komory Zlínského kraje.
V roce 2020 aktivita probíhala s výjimkou období přísnějších omezení.

Cvičení s Ivou
Kroužek 1 hod. týdně cvičení k protažení a podpoře zdravého držení těla.
V roce 2020 proběhlo 28 setkání kroužku.

Podpora charitativních sbírek
Umožnění jednotlivcům připojit se svým příspěvkem na sbírky. Likvidace lepry. Adopce na dálku
(„adoptování“ dětí v chudých zemích a umožnění zejména jejich studia, 3 děti z Ugandy, také
pomoc při zprostředkování adopce). Adoptuj panenku (očkování dětí v rozvojových zemích).

Biblické tance
Setkání 1 hod. měsíčně při ztvárňování biblických příběhů tancem žen.
V roce 2020 proběhlo jen 1 setkání.
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5.

ZÁMĚRY PRO ROK 2021

V roce 2021 bude CPR dále pokračovat v nabídce aktivit, směřujících k naplňování smyslu jeho
činnosti – k podpoře upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.
Svou nabídku bude dle potřeby a možností rozvíjet a doplňovat. Zároveň bude hledat nové cesty
pomoci a osvěty, např. formou online kurzů a aktivit. Zaměří se také na oslovování možných
sponzorů a hledání nových dotačních příležitostí, aby mohla být finanční situace organizace
stabilnější.

Konkrétnější momenty (vycházející z představ už předešlého roku):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reagování na aktuální potřeby i zájem veřejnosti vhodným doplňováním či obměnou aktivit.
Volba efektivních způsobů prezentace CPR a jeho aktivit.
Průběžná snaha o oslovování nových dobrovolných spolupracovníků.
Trvalé hledání možných úspor, nových zdrojů financování a pravidelných podporovatelů.
Vzdělávání v oblasti online prostoru a nabídka některých nových online aktivit.
Rozvoj spolupráce s místními farnostmi i s dalšími organizacemi a institucemi.
Pokračování v rozvoji systému přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství.
Rozvoj aktivit pro začínající manželské páry.
Pokračování ve spolupráci s dalšími centry v rámci Rodinného svazu.
Pokračování kurzů Manželské večery, Výchova dětí a Výchova teenagerů.
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6.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

Příjmy

Výdaje

Příjmy

Dotace MPSV ČR

Výdaje

Family Point a Senior Point

Organizace bez Family Pointu a Senior Pointu

Dotace z Fondu prorodinných aktivit Statutárního města Zlína

94.000
187.000

Dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje

54.000

Vybrané poplatky účastníků, dary a další příjmy

495.743

Celkem

830.743

Provozní

381.988

Osobní

395.695

Celkem

777.683

Individuální dotace Statutárního města Zlína

550.000

Individuální dotace Zlínského kraje

60.000

Dotace Nadační fond Veolia

70.000

Ostatní

10.860

Celkem

690.860

Provozní

132.766

Osobní

558.094

Celkem

690.860
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Materiálové náklady

Potraviny

Nemateriálové náklady

Provozní náklady

Čerpání dotace MPSV ČR
0

kancelářské potřeby

0

Vybavení

0

jiné materiálové

0

Energie

48.000

Nájemné

48.000

Cestovné

0

ostatní služby

0

Mzdové náklady

96.000
hrubé mzdy

Odvody

Osobní náklady

Celkem

Mzdy

17.000

DPČ

6.000

51.000

DPČ

17.000

DPP

0

Celkem

91.000

Náklady celkem

187.000
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7.

STRUKTURA ORGÁNŮ, SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2020

Členové Rady CPR
(působící od 14. 3. 2017)
Ing. Pavel Osoha (předseda)
Hana Červenková
Markéta Halaštová, Dis.
Ing. Josef Němeček
Michaela Straková

V roce 2020 působili
v kanceláři CPR:
Ing. Pavel Osoha
Hana Červenková
Veronika Holíková
Emília Osohová

V roce 2020 působili
ve Family a Senior Pointu:
Ing. Bc. Ivana Mutová
Jitka Boumová

V roce 2020 se dále zapojili do činnosti CPR:
Babíková Kateřina
Bořutová Kateřina
Fojtíková Marta
Halaštová Markéta
Hartigová Věra
Holešovská Světlana
Horká Magdaléna
Chvatík František
Chvatíková Jaroslava
Kincová Šárka
Kojanová Anna
Končáková Veronika
Krčmová Denisa

Kymlová Zdenka
Majer Jiří
Mařánek Jiří
Mařánková Pavlína
Mikulková Eva
Navrátilová Monika
Němečková Ludmila
Němeček Josef
Osoha Pavel
Osohová Barbora
Piknová Markéta
Řezáčová Vlasta
Řezníková Jiřina
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Sekulová Ivana
Schmidt Marcel
Schmidtová Jana
Stodůlka Václav
Stodůlková Lenka
Straka Jan
Straková Michaela
Švehláková Alena
Úruba Oldřich
Úrubová Zdeňka
Vojtěchová Ivana

8.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za podporu činnosti Centra pro rodinu Zlín z.s. v roce 2020,
finanční, věcnou a další, případně bezplatné poskytnutí prostor:

Statutární město Zlín
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zlínský kraj
Nadační fond Veolia
Arcibiskupství olomoucké
Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín
Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Navláčil stavební firma s.r.o.
CREDO CZ – nadační fond
Barum Continental spol. s r.o.
Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi Zlín
Stanislav Boček
Ludmila Sluštíková
Další jednotliví dárci

Konkrétní poskytovatelé dotací jsou prezentováni s poděkováním na webu CPR a také
při konkrétních podpořených aktivitách.

9.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, AKREDITACE

Centrum pro rodinu Zlín z.s. je členem Rodinného svazu, dříve Asociace center pro rodinu (ACER).
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10.

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Centrum pro rodinu Zlín - Jižní svahy
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
IČ:
Bankovní spojení:

Okružní 5298, 760 05 Zlín
732 376 193
cpr@cpr-zlin.cz
www.cpr-zlin.cz
48473936
ČSOB Zlín, 106108677/0300

Středisko Family a Senior Point Zlín
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Zlínský klub 204, Třída T. Bati 204, 760 01 Zlín
739 522 801
familypointzlin@cpr-zlin.cz; zlin@seniorpointy.cz
http://zlin.familypoint.cz/; https://www.senior-point-zlin.cz

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