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Rodinná pohoda není náhoda
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Poslání a cíle
Činnost centra pro rodinu vychází z křesťanských principů a hodnot.
Hlavním cílem je podpora manželství a rodiny jako základů zdravé
společnosti, upevňování rodinných vztahů a péče o všestranný rozvoj
osobnosti dětí, dospělých i seniorů.

PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI:

vzdělávací aktivity (kurzy, semináře, podpůrná setkávání)
volnočasové programy (kroužky, kluby, pobyty, výlety)
zvyšování informovanosti rodin a seniorů
Family a Senior Point v centru města Zlína)

(provoz střediska

pastorační činnost ve spolupráci s děkanátními centry
základní poradenství
rozhovory)

(psychologické,

vztahové,

podpůrné
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Úvodní slovo
Milí přátelé,
s vděčností se ohlížím za uplynulým rokem, který nebyl lehký, ale mnohému nás naučil.
Do třetiny roku zasáhl covid a s ním spojené omezení a uzavření služeb a provozu. Avšak
i díky pandemii jsme se učily pružně reagovat na aktuální potřeby rodin na Zlínsku. Podařilo
se nám např. zintenzivnit nabídku pomoci formou základního psychologického poradenství
a podpůrných rozhovorů, častěji jsme řešily také materiální pomoc. Pokročily jsme
i v digitálních dovednostech, vytvořily sdílený online prostor pro naši práci a spustily zbrusu
nový web centra. Covid nás také donutil více komunikovat se sponzory a vyzkoušet si různé
formy fundraisingu. Utvrdily jsme se v tom, že je kolem nás mnoho dobrých lidí, kteří nám
pomohou překlenout náročná období a že se máme o koho opřít.
Velkou radost mám také z toho, že se nám podařilo vyškolit 6 nových manželských párů, které
budou připravovat mladé lidi na manželství.
Přeji našemu centru rozvoj ve všech dobrých věcech a děkuji všem zaměstnancům, že je pro
ně jejich práce srdcovou záležitostí.
Michaela Straková
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Historie
Vznik organizace: 1. 1. 1993
Organizace vznikla v roce 1993. 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.
V letech 1994 - 2010 působila organizace v budově Regina na Divadelní ulici.
V roce 2011 se sídlo organizace přestěhovalo na Jižní Svahy, kde působí
doposud.
V říjnu 2014 zahájilo svou činnost středisko Family Point a Senior Point ve Zlíně,
které provozujeme na Třídě T. Bati ve Zlínském klubu 204.

Struktura spolku
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.

Členové rady:
Michaela Straková (předsedkyně)
Ing. Pavel Osoha
Hana Červenková
Ing. Bc. Ivana Mutová
Markéta Halaštová, Dis.

Zaměstnanci:
Emília Osohová
Veronika Holíková
Hana Červenková
Michaela Straková
Ing. Bc. Ivana Mutová
Jitka Boumová

Dozorčí rada:
Ludmila Soldánová, Veronika Holíková, Bc. Markéta Piknová
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Činnost v roce 2021
středisko Jižní Svahy

PROGRAMY PRO DĚTI A RODIČE
Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek
Cvičení rodičů s dětmi s využitím sportovních a rehabilitačních pomůcek
včetně her, básniček, říkanek s použitím hudebních nástrojů, šátků, maňásků...
Kroužek probíhá jednou týdně na Orlovně nebo v sále našeho centra. Je určen
pro děti od prvních krůčků do 4 let, děti jsou rozděleny do skupinek podle
věku. Délka lekce je 60 minut. V roce 2021 cvičilo 1x týdně 8 skupinek dětí.
Psychomotorický kurz „Motoráček“
Kurz vede zkušená dětská psycholožka PhDr. Denisa Krčmová. Koná se
v menších skupinkách dětí stejného věku. Probíhá 1x týdně v prostorách
našeho centra. Aktivity jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dětí, speciálně pak
na rozvoj dovedností v oblasti grafomotoriky, ale i sociálních dovedností. Kurzy
navštěvují děti od 3 do 7 let. Lekce probíhaly celoročně, zúčastnilo se 45 dětí.
Vzdělávání maminek na rodičovské dovolené
V rámci projektu „Zvýšení zaměstnanosti osob pečujících o malé děti" proběhlo
ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje vzdělávání
maminek na mateřské a rodičovské dovolené před návratem na trh práce.
Součástí vzdělávání bylo bezplatné poradenství, pomoc při zprostředkování
zaměstnání a hlídání dětí. V našich prostorách proběhlo celkem 15 skupinových
setkání, další se konaly online formou.
Kluby maminek
Maminky (nejen) na mateřské se scházejí se svými dětmi už od roku 1994.
Setkání jsou určena pro vzájemné sdílení maminek, vyměňování zkušeností,
vzdělávání a tvoření. Aktuálně se maminky v rámci klubu schází ve Zlíně,
Bohuslavicích a Otrokovicích, v době covidu spolu komunikovaly spíše online
formou.
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Činnost v roce 2021
středisko Jižní Svahy

PROGRAMY PRO SNOUBENCE A MANŽELE
Kurz rozvoje partnerských kompetencí
Je 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 2021 proběhly
4 kurzy pro celkem 43 párů, částečně v elektronické podobě..
Povídání o manželství a rodičovství – Kurz Manželské večery
Večerní setkání s komunikací o manželství a rodičovství. 7 dvouhodinových
setkání na témata komunikace, sdílení, řešení konfliktů, odpuštění, ve vztahu
k dítěti i partnerovi atd. Proběhl 1 prezenční kurz s hlídáním dětí a 2 online
kurzy, Celkem se zúčastnilo 48 párů.
Víkend pro manželské páry
Na podzim proběhl ve Fryštáku víkendový pobyt pro manžele inspirovaný
Manželskými setkáními. Na programu byly přednášky, sdílení ve skupinkách
a duchovní program. Zúčastnilo se 18 manželských párů. Víkend proběhl ve
spolupráci s nadačním fondem Credo a Centrem pro rodinu Vizovice..
Školení nových lektorů
V měsíci září proběhlo v našem sále dvoudenní školení nových lektorů přípravy
mladých lidí na manželství. Zúčastnilo se 6 manželských párů.
Týden manželství
V únoru jsme se zapojili do kampaně Národního týdne manželství, letos
formou venkovní cesty se zamyšleními a úkoly. Zúčastnilo se odhadem
30 manželských párů.
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Činnost v roce 2021
středisko Jižní Svahy

PROGRAM PRO SENIORY
KLUS - Klub seniorů
Seniorům nabízíme možnost prožít 1x za 14 dní páteční dopoledne se
zajímavým programem. Setkání probíhají v našem sále nebo v prostorách
Senior Pointu. Program vedou zkušené lektorky, nabízí prostor pro vzdělávání,
navázání nových vztahů, vzájemné sdílení, výměnu zkušeností a podporu.
Projekt je podporován Zlínským krajem. V tomto roce proběhlo 17 setkání,
kterých se zúčastnilo celkem 48 seniorů.

DALŠÍ AKTIVITY
První pomoc nanečisto
Pravidelně u nás probíhají zážitkové kurzy první pomoci u dětí i dospělých, plné
nácviků praktických dovedností. Proběhlo 6 setkání s účastí 61 osob.
Cvičení s Ivou
Každé pondělí odpoledne protahujeme tělo s naší skvělou cvičitelkou Ivou.
Kurz je určen pro dospělé jakéhokoli věku a probíhá v sále CPR.
Kurz Českého jazyka pro cizince
Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců probíhají v našem
centru dopolední výukové kurzy pro cizince s hlídáním dětí. Proběhl 1 kurz
s účastí 12 studentů.
Zprostředkování základního psychologického poradenství
Jelikož se po pandemii Covidu-19 zvýšila poptávka po psychologickém
poradenství, nabízíme trvale tuto službu ve spolupráci s externími odborníky.
Službu využilo 23 klientů, někteří opakovaně.
Týden pro rodinu, Den pro rodinu, Milované město, Arcidiecézní pouť rodin
na sv. Hostýně, hlídání dětí
V rámci různých akcí připravujeme několikrát ročně interaktivní program pro
děti, Nabízíme také hlídání dětí při vzdělávacích programech rodičů.
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Činnost v roce 2021
středisko Family Point/Senior Point Zlín
Centrum pro rodinu Zlín je od roku 2014 zřizovatelem střediska Family/Senior
Point, které funguje ve Zlínském klubu 204. Jde o bezbariérový prostor
přátelský rodině a seniorům. Základní součástí činnosti je každodenní provoz
nízkoprahového střediska. Rodiče se zde mohou postarat o děti, poradit se,
informovat, využít počítač s internetem apod. Návštěvníci z řad seniorů zde
získají informace z různých oblastí. Přítomná kontaktní pracovnice poskytuje
podpůrné rozhovory a zprostředkovává různé druhy poradenství. Je zde
prostor k setkávání a sdílení se. Středisko organizuje pravidelné kurzy,
přednášky, výstavy, klubovou činnost a jednorázové akce. Provoz střediska je
podporován Magistrátem města Zlína a Zlínským krajem. Část roku
(4,5 měsíce) muselo být středisko kvůli pandemii uzavřeno, některé služby
fungovaly online, následně byly počty omezené vládními nařízeními. I tak jsme
v roce 2021 zaznamenali celkem 3 270 návštěv.
Family Point Zlín - prostor pro rodiče s dětmi
Rodiče i prarodiče s dětmi zde najdou důstojné místo pro pro chvíle hry
i odpočinku. Maminky využívají FP k nakojení či přebalení dětí, ohřátí stravy.
Přítomné pracovnice poskytují informace na podporu rodinného života
a zprostředkovávají různé druhy poradenství. Prostor využívají k setkávání
různé podpůrné skupiny maminek, skvěle funguje také poskytování potřebné
materiální pomoci skrze sociální sítě.
Senior Point Zlín - prostor pro seniory
Seniorům nabízíme příjemné místo k setkávání a sdílení se. Organizujeme pro
ně pravidelné kurzy, klubovou činnost a jednorázové akce. Rádi se k nám rádi
vrací opakovaně, ale přicházejí i noví. Jsme rádi, že se zájem ze strany seniorů o
středisko Senior Point neustále zvyšuje. Mnoho programů si realizují sami jako
dobrovolníci. Tato činnost je vede k aktivizaci a větší spokojenosti. Sdílejí spolu
své radosti i těžkosti. Snažíme se stále reagovat na jejich potřeby a být jim
nablízku.
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Činnost v roce 2021
středisko Family Point/Senior Point Zlín
Trénování paměti
I letos u nás senioři pravidelně cvičili svou paměť. Kurzy probíhají pod vedením
zkušené lektorky Mgr. Marty Fojtíkové 1x týdně, Uskutečnily se celkem 4 kurzy
s účastí 43 seniorů.
Cvičení na židlích
Pro seniory, kteří se chtějí hýbat, ale již mají nějaká omezení, nabízíme
pravidelné cvičení na židlích. V roce 2021 proběhlo 12 lekcí s účastí 11 seniorů.
Přednášková činnost
Pravidelně nabízíme přednášky pro veřejnost s různou tématikou - např.
o zdraví, cestovatelské, osvětové, apod. Proběhly 4 přednášky.
Výlety a vycházky za poznáním
Velmi oblíbené jsou venkovní výlety, kdy navštěvujeme se seniory zajímavá
místa Zlínského kraje. Uskutečnilo se celkem 6 výletů s průvodcem, kterých se
zúčastnilo 60 seniorů, někteří opakovaně.
Zpívání s kytarou, zpívání s Lůčkami
Senioři u nás také pravidelně zpívají a vzpomínají na dřívější časy. Oblíbená
hudební setkání proběhla celkem 6x s celkovou účastí 66 osob.
Digitální semináře a konzultace s Moudrou Sovičkou
Učíme seniory pracovat s moderními technologiemi, zvláště pak při ovládání
chytrých telefonů a tabletů. Proběhly 4 semináře pro 43 účastníků a celkem 21
individuálních konzultací.
Mezigenerační aktivity
Během roku pořádáme různé soutěže, výzvy, výstavky, tvoření a jednorázové
akce, kterých se účastní děti, maminky i prarodiče. Proběhlo 8 setkání.
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Zdroje financování
Činnost CPR je z většiny nízkoprahová a využívá vícezdrojového financování.
Našimi příjmy jsou prostředky z veřejných dotací, klientské příspěvky
a sponzorské dary.
V roce 2021 činnost centra významně podpořili:
Magistrát města Zlína
Arcibiskupství olomoucké
Zlínský kraj
Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně
Dále děkujeme za podporu:
Nadační fond Credo
Nadační fond Veolia
Nadace Vodafone ČR
Nadace Plné vědomí
Holík International s.r.o.
Continental Barum s. r. o.
AISE, s.r.o.
a další drobní dárci
Děkujeme také všem dobrodincům, kteří nás podpořili ve vánoční sbírce
u jesliček v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a organizátorce
dobročinného bazárku, který proběhl na podzim v našich prostorách a jehož
výtěžek byl také věnován našemu centru.
Ve Family/Senior Pointu proběhlo Šátkobraní, jehož výtěžek podpořil
činnost nízkoprahových středisek. Děkujeme všem dárcům i nakupujícím.
I díky těmto darům a sbírkám se nám podařilo překlenout náročné
pandemické období, v němž jsme kvůli omezení činnosti přišli
o značnou část příjmů.
DĚKUJEME

ZA

PODPORU

A

P O M O C.
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Tým CPR
v roce 2021
Plány a vize pro rok 2022

pokračování v realizaci
a rozvoji stávajících aktivit
stabilizace financování
organizace, hledání nových
zdrojů příjmů v soukromém
i veřejném sektoru,
hledání zdrojů pro financování
a pro rozvoj Family/Senior Pointu,
vzdělávání zaměstnanců,
zapojení nových dobrovolníků
do činnosti CPR,
rozšíření komunikace s kněžími
a farnostmi v děkanátu,
dlouhodobé plánování včetně
hledání možných nových
projektů,
zefektivnění PR a procesů uvnitř
organizace,
pokračování spolupráce s dalšími
subjekty a organizacemi, které
pracují s lidmi.
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Poděkování
V tomto roce jsme více spolupracovali s těmito organizacemi:
Terénní asistenční služba Zlín
Nadační fond Credo
Rodinný svaz z. s.
Magistrát města Zlína - oddělení OSPOD
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
Síť pro rodinu z. s.
MC Mateřídoušek
Moudrá Sovička z. s.
Senior bez nehod z. s.
Naděje Zlín
Semínkovna Zlín
Mary´s Meals, Baťůžkový projekt

Naše centrum funguje také díky mnoha dobrým lidem, kteří fungují při
programech jako dobrovolníci nebo externí pracovníci. V roce 2021 nám
s naplňováním našeho poslání pomáhali:
Bořutová Kateřina, Dleštík Petr, Dleštíková Pavla, Fojtíková Marta, Halaštová
Markéta, Hartigová Věra, Holík Martin, Horká Magdaléna, Hubáčková Olga,
Chvatík František st., Chvatíková Jaroslava, Chvatík František ml., Chvatík Petr,
Jasenská Sabina, Kinc Aleš, Kincová Šárka, Končáková Veronika, Krátká Hana,
Krčmová Denisa, Krzyžánková Jana, Kymlová Zdenka, Machová Kateřina, Mach
Vít, Majer Jiří, Mařánek Jiří, Mařánková Pavlína, Mikulková Eva, Navrátilová
Monika, Němečková Vladimíra, Němeček Josef, Osoha František, Osoha Pavel,
Osohová Barbora, Piknová Markéta, Pikna Martin, Řezáčová Vlasta, Sekulová
Ivana, Stodůlka Václav, Stodůlková Lenka, Straka Jan, Šimeček Kamil,
Šimečková Marie, Šimečková Andrea, Šimková Veronika, Šurbeková Markéta,
Úruba Oldřich, Úrubová Zdeňka, Vojtěchová Ivana, Volfová Alžběta, Vránová
Jaroslava a další.

DĚKUJEME!

Centrum pro rodinu Zlín z. s.

Kontakty
Středisko Zlín - Jižní svahy (sídlo organizace)
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
IČ:
Bankovní spojení:

Okružní 5298, 760 05 Zlín
732 376 193
cpr@cpr-zlin.cz, cprzlin@gmail.com
www.cpr-zlin.cz
48473936
2201069601/2010 (Fio banka)

Nízkoprahové středisko Family/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
zlin.familypoint.cz, senior-point-zlin.cz
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Podpora
Oslovila vás naše činnost? Leží vám na srdci stejné hodnoty jako nám?
Chcete podporovat manželství, rodinu a pevnost mezilidských vztahů?
Staňte se našimi pravidelnými podporovateli. Můžete finančně přispět na
konkrétní projekt či aktivitu, nebo nám pomoci s provozními náklady.
Jak můžete pomoci:
- pravidelným zasíláním daru na náš bankovní účet formou trvalého příkazu
- zasláním jednorázového finančního daru
- zapojením se dobrovolnicky do činnosti organizace
- pomoci s tím, co umíte (např. fundraising, PR, marketing, vzdělávání, aj.)
- poskytnutím materiálového vybavení (např. kancelářských potřeb,
vybavení prostor, odměn pro děti, apod.)
- účastí na našich programech a aktivitách

Naše číslo účtu:
2201069601/2010 (Fio banka)
Přispět můžete také prostřednictvím QR kódů. Děkujeme.

