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Vážení čtenáři Výroční zprávy 2021
Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.,
na úvod se sluší, aby pár slov napsala ředitelka, ale jak se mám ohlédnout za rokem
2021 a oddělit osobní od pracovního? Rok 2021 pro mne navždy bude rokem Velkého
Odcházení. Odcházení mého manžela, Ladislava Ambrozka. Rok jeho nemoci, která mu
postupně brala síly, až si jej vzala úplně. Bohu díky, že jen dočasně.
Říkám si tedy, co napsat a nebýt přehnaně osobní a zároveň nebýt jako stroj? Nakonec
mi došlo, že Láďa na stránky naší výroční zprávy patří. Nebýt jeho podpory, nepouštěla
bych se do věcí, které byly pro Centrum důležité.
Nezastírám, že jej někdy měl plné zuby a že si k němu nějaký čas hledal cestu, protože zabíral až příliš prostoru v našich hovorech, v našem společném čase. Postupně
to vzdal, přestal v něm vidět soupeře, ale kus mne, a tak jak mne uměl podporovat ve
všem, co jsem dělala, tak začal podporovat i Centrum.
Několikrát byl krátce i jeho zaměstnancem, roky ale především dobrovolným „finančním
poradcem“. Jako představitel města se cítil ve střetu zájmů, kdykoli se mělo na oficiálních
schůzích Rady města či zastupitelstva o Centru hlasovat a zdržoval se hlasování. Vstřícná
rodinná politika mu nicméně ležela na srdci vždy, a její podporou vlastně nepřímo pozitivně
ovlivňoval i podmínky pro rozvoj našeho Centra.
Mnozí si jej budou pamatovat z akcí Centra - roky společných rodinných dovolených, víkendovky tatínků s dětmi nebo mnoho ročníků kurzu Manželské večery. Nesmazatelně se
ovšem zapsal též při výstavbě nové budovy na Štefánikově ulici, ve které sídlíme dodnes.
V letech výstavby byl na rodičovské dovolené s naším nejmladším synem Vojtou a na
částečný úvazek si k péči o dítě přibral projektový management právě tohoto pro nás do
té doby nejnáročnějšího projektu.

Mgr. Lucie Ambrozková

Úvodní slovo

Má vlastní rodina mi vždy byla a nadále bude inspirací pro práci s rodinami druhých.

Přeji i vám všem, aby pro vás byly vaše rodiny
zdrojem síly, podpory, kreativity, životní jistoty i čiré,
prosté radosti. Zázemím, který nic nezničí a přetrvá i ty
nejtěžší zkoušky.

Rodina a děti:
volný čas

Dělá nám radost připravovat programy pro volný

čas vašich nejmenších. Pro děti, které se nejlépe učí pozorováním, napodobováním a hrou všeho druhu jsou tyto
akce studnicí podnětů jejich všestranného rozvoje.
Společné rodinné zážitky jsou navíc jako fotografie v rodinném albu, jako banka pozitivních vzpomínek. Upevňují
síť našich rodinných vztahů a pomáhají, když se zrovna nedaří tak, jak bychom si přáli.
Ačkoliv jsme vás k nám na Centrum mohli pozvat až v květnu, uspořádali jsme pro vás 14 jednorázových akcí s více
jak tisícovkou účastníků. Přes 260 rodin využilo nejméně
jednou některý z našich 6 dopoledních kroužků, k dispozici
vám byla také vnitřní herna a oplocené hřiště. Stavte se za
námi i vy - zahrada je dost velká pro všechny.

TIP:

Pokud se rozhodnete pro návštěvu naší herny a zahrady, stavte se na recepci pro dobrou kávu, vodu
či šťávu. Zdarma jsou vám k dispozici toalety s přebalovacím pultem a nově máme pro děti připravené

Přes pokračující covidovou krizi Mateřídouška

po
většinu roku sloužila tak, jak měla. Na jaře jsme se nevyhnuli nařízené karanténě Krajskou hygienickou stanicí a na ni navazujícímu
nařízení vlády o uzavření všech dětských skupin. Během tohoto období jsme rodičům zpříjemnili Velikonoce a připravili jim na doma
velikonoční tvoření. K opětovnému otevření došlo v první polovině
května a od té doby už jsme fungovali bez omezení.
Kromě her a zábavy ve třídě a na zahradě děti neminula ani návštěva ZOO, oslava Dne dětí v Bambinu, letní mlsání zmrzliny, podzimní
Uspávání broučků a návštěva knihovny, před koncem roku pak ladění vánoční nálady procházkami k betlému a vyzdobenými ulicemi.
Do dětské skupiny docházelo v uplynulém roce 51 dětí a služby individuální péče o děti využilo 10 rodin.

TIP:

Máte strach, jak vaše dítě zvládne začlenění do kolektivu dětské skupiny?
Udělejte si čas a přijďte s ním prozkoumat, jak to u nás funguje! Jsme rádi,
když jsou rodiče součástí adaptačního procesu.

Rodina a děti:
Dětská skupina Mateřídouška

autorské omalovánky, které vznikly ve spolupráci se ZUŠ Hodonín.

Děti a mládež

Magických šest hodin

Klukům a holkám, kteří se už nedrží mámy a táty za
ruku jsme ve školním roce nabízeli 9 kroužků a programů. Děti
si užily společnost svých vrstevníků a naučily se mnoho nových věcí v pohybových, výtvarných i vzdělávacích kroužcích.
O prázdninách pak na předškolní děti i školáky čekaly oblíbené příměstské tábory - celkem se konalo 6 turnusů pro menší
a 4 turnusy pro školní děti. Speciálně pro tvořivé děti jsme
připravili týdenní výtvarný workshop.

Máte doma zručné dítko? Přihlaste jej na Kutilskou dílnu, ve které zdokonalí své dovednosti
a naučí se mnoha novým technikám.

V uplynulém roce jsme vám nabídli celkem

devět programů, kterými jste své komunikační i jiné
partnerské dovednosti mohli rozvíjet. Tři akce se konaly online, lektoři Petr a Irena Smékalovi přilákali rekordní počet posluchačů - zaznamenali jsme 80 online
připojení! Vytáhli jsme vás ale i ven - a podruhé na
Barevné podzimní toulání, víkendový pobyt pro partnery v Beskydech. Po třech letech se nám též podařilo
znovu uspořádat celodenní regionální konferenci o rodině s podtitulem ,,Co náš vztah buduje a co jej ničí?”
Celkem tyto programy využilo 233 z vás, ať už v páru
či samostatně.

Manželé a páry

TIP:

Gottmanův tým zjistil, že spokojené páry věnují svému manželství pouhých

šest hodin týdně navíc. A i když je každý pár tráví po svém, shrnujeme společné rysy páry v podstatě opakovaly Sedm principů spokojeného manželství:

Než se ráno rozloučíte

Náklonnost: Během dne projevte jeden

se svým partnerem, ujistěte se, že víte aspoň o jed-

druhému fyzickou náklonnost a nezapomeňte na

né věci, kterou během svého dne prožije on – ať je to

večerní objetí před usnutím. I kdyby příležitost

oběd se šéfem, kontrola u lékaře, nebo třeba telefonát

k polibku na dobrou noc trvala jen pár mikro-

starému známému.

sekund, berte ji jako šanci smazat různé drobné

Čas: 2 minuty denně x 5 pracovních dní

rozmíšky, které se třeba v průběhu dne objevily.

Celkem: 10 minut

Jinými slovy, polibek na dobrou noc naplňte vždy

Ranní loučení:

Večerní setkání: Při opětovném setkání na konci dne autoři doporučují objetí a polibek po
dobu nejméně šesti sekund. Takový polibek už prostě

odpuštěním a něhou.
Čas: 5 minut denně x 7 dní
Celkem: 35 minut

stojí za to, aby se člověk vrátil domů. Dále doporučují

Týdenní rande:

rozhovor na zmírnění stresu (návod popsán v knize).

rande” může být velice příjemným a romantickým

Čas: 20 minut denně x 5 dní

způsobem, jak si zachovat blízkost. Pokládejte je-

Celkem: 1 hodina 40 minut

den druhému otevřené otázky, pomocí kterých si

Obdiv a ocenění: Každý den si najděte

obnovíte mapy lásky a obrátíte se vstřícně jeden
k druhému.

chvilku, abyste svému partnerovi projevili náklonnost

Čas: 2 hodiny jednou týdně

a ocenění. Stačí upřímně říct: “Miluju tě.”

Celkem: 2 hodiny

Čas: 5 minut denně x 7 dní
Celkem: 35 minut

Takové “manželské

Diskuse ke stavu vašeho
vztahu: Každý týden si vyčleňte jednu hodinu, kdy si promluvíte o tom, jak vidíte váš vztah
právě tento týden. A tato hodina nechť je pro vás

TIP:

Ve vztahu je potřeba stejně jako kdekoliv jinde řešit problémy zavčasu. Pokud se u vás něco dlouhodobě nedaří, přijďte k nám a absolvujte mediaci, která vám pomůže vést konstruktivní debatu
do zdárného vyřešení.

Sečteno celkem: Šest hodin!

posvátná. Nezapomeňte ale na sedm principů!
Čas: 1 hodina týdně

Zdroj: GOTTMAN, John Mordechai a Nan SILVER. Sedm principů spokojeného manželství. Jan Melvil Publishing, 2015.

Rodina a děti:
Odborné služby
pro rodiny

Když při veškeré dobré vůli sami nestačíte na ře-

šení partnerských sporů, nabízíme vám mediaci a poradenství.
Včasná pomoc zvnějšku může leccos zachránit a nám je líto,
když k nám páry přichází řešit až porozvodovou péči o děti…
Pokud už na tuto náročnou chvíli dojde, jsme rádi, když myslíte
na své děti a snažíte se řešit situaci s ohledem na ně. My vám
v tom chceme maximálně pomáhat.
Kromě mediací, poradenství a psychoterapeutické péče dospělým i dětem nabízíme doprovázení v průběhu rozvodu (tzv.
edukaci), asistované kontakty, doprovázení rodiče, který nemá
dítě ve své péči a další odborné služby. Radost nám udělalo konání obou nabídnutých svépomocných skupin - v první
mohli otcové trénovat své rodičovské kompetence, druhá nazvaná ,,Follow your dreams” tu byla pro dospívající děti, které
opouštějí náhradní rodinnou či ústavní péči.

9 MINIMÁLNÍCH PRÁV DÍTĚTE
V ROZVODOVÉ/ROZCHODOVÉ SITUACI:

Právo na kontakt s rodiči, prarodiči a dalšími blízkými lidmi, k nimž má vztah.

Právo být vyloučen ze sporů dospělých.

Právo neposlouchat negativní hodnocení druhého rodiče ani dalších členů rodiny
a nebýt nucen toto hodnocení s nikým sdílet.

Celkem jsem odbornými službami podpořili 337 osob.
Právo komunikovat s oběma rodiči a dalšími blízkými lidmi kdykoliv,
TIP:

Přestože už dál nejste partneři, dítě potřebuje každého z vás. Pokud už je rozchod nevyhnutelný, kom-

např. přes telefon, internet.

promis neznamená prohru a vždy stojí za to domluvit se a najít schůdné řešení pro všechny strany.

Právo mít u sebe věci připomínající druhého rodiče a jiné blízké lidi,
např. fotky, hračky, knihy.

lávání jsme kvůli pandemii koronaviru museli uspořádat online. Tuto formu sice ocenili účastníci z větší dálky, ale není nad
osobní setkání! U vás doma neochutnáte naši dobrou kávu ani
vám nezajistíme klid pohlídáním vašich dětí. Tento čas plný
omezení jsme však využili třeba k obnově naší přednáškové
místnosti. Cestu k nám si - ať už virtuálně nebo naživo - našlo
v loňském roce celkem 133 rodičů.

TIP:

Každou středu můžete navštívit lekci Bobathovy metody, kterou u nás
vede zkušená fyzioterapeutka. Tyto lekce oceníte, třeba když si nejste
jisti pohybovým vývojem vašeho miminka či batolete. Cvičíme pravidelně, v milém, klidném prostředí a bez čekání.

Právo na bezpečný domov u obou rodičů, včetně vlastního místa na spaní.

Rodina a děti:
rodičovské vzdělávání

Deset ze čtrnácti programů rodičovského vzdě-

Právo na to, aby rodiče spolupracovali při předávání mezi dvěma domovy.

Právo na to, aby lidé, s nimiž je dítě ve styku nebyli pod vlivem alkoholu
nebo jiných drog.

Právo mít své věci, včetně oblečení, telefonu a užívat je v prostředí obou domovů.

Zdroj: MATOUŠEK, Oldřich. Děti a rodiče v rozvodu: manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny. Praha: Portál, 2015

Rodina a děti:
Devětsil

V roce 2021 naše organizace doprovázela 22 pěstoun-

ských rodin, ve kterých je pečováno o 28 dětí. Podporovali jsme
pěstouny ve vytváření příznivého prostředí pro děti v pěstounské péči. Pěstouny jsme doprovázeli v jejich každodenním fungování, ale i v náročných a krizových situacích. Poskytovali jsme
poradenství, odbornou pomoc, pravidelné vzdělávání v rozsahu
24 hodin za jeden kalendářní rok a v neposlední řadě jsme podporovali také kontakt dítěte s biologickými rodiči.

Jednou z Odborných služeb, které naše Centrum poskytuje je doprovázení
pěstounů. Laická veřejnost má často zkreslené představy o motivaci pěstounů i o pěstounstvím samotném. Na následujících řádcích zhodnotila pěstounství přímo jedna z pěstounek, které doprovázíme.

Proč jste se rozhodla stát pěstounkou?
Můj příběh není nijak radostný. Byla jsem v podstatě postavena před hotovou věc, protože ani jeden z rodičů

Vzdělávání pěstounů a s tím spojené setkávání bylo ovlivněno
nepříznivou epidemiologickou situací, tudíž jsme vzdělávání realizovali nejen prezenčně, ale i online. Vzdělání bylo zaměřeno
na témata - distanční výuka, používání internetu a digitálních
technologií, výchova dětí a její úskalí, na efektivní komunikaci,
sebepoznání, drogovou závislost nebo odměny a tresty.

nebyl schopen se o dceru, mou vnučku, postarat. Když mě oslovila sociálka, neváhala jsem. V podstatě jsem
péči o ni vnímala jako svou povinnost, když rodiče selhali…

Co Vám pěstounství přineslo a naopak vzalo?
Vzhledem k tomu, že jsem pěstounka příbuzenská, kdy mám v péči svou vnučku, tak to jako pěstounství úplně
nevnímám. Starala bych se o ni i kdybych ji neměla v pěstounské péči, ale např. pouze v péči cizí osoby. Vzalo
mi to určitě ten zasloužený klid, který jsem si na důchod představovala, přeci jen péče o malé dítě v mém věku

TIP:

Přestože nejvíce pěstounů na Hodonínsku vykonává tzv. příbuzenskou péči, mnoho dětí stále čeká na
svou novou rodinu. Pokud jste pěstounství nakloněni, ozvěte se nám, rádi si vás vezmeme pod svá
křídla.

je náročná.

S léty přibývají zkušenosti a sil určitě také ubývá.
Při pohledu zpět udělala byste dnes něco jinak?
Určitě bych se opět rozhodla vzít si svou vnučku do péče, na tom bych nic neměnila. Možná bych více dávala
pozor na svého syna, který podlehl závislosti na alkoholu, ale to je něco, co bych stejně asi nezměnila.

Dobrovolnické
centrum Dobromysl

S Centrem pro rodinu spolupracujete od počátku svého pěstounství.
Jak vypadá podpora doprovázející organizace v praxi?
S paní z doprovodky jsme v pravidelném kontaktu, většinou k nám chodí
jednou za dva měsíce, když je potřeba i častěji. Líbí se mi, že s ní můžu konzultovat problémy, které se v naší rodině naskytnou, plně jí důvěřuji a nejsem

Druhý ,,rok s covidem”

na problémy sama. Jinak nám doprovodka zajišťuje vzdělávání, proplácení
respitní péče, proplacení psychologické nebo jiné odborné pomoci…

Rozhovor
s pěstounkou

znamenal pro naše
dobrovolnické centrum (DC) velkou zatěžkávací zkoušku.
Místo standardní dobrovolnické práce v sociálních a zdravotních zařízeních se naši dobrovolníci zasloužili o zdárný chod očkovacího centra v Nemocnici TGM a zejména
v budově Domu kultury v Hodoníně, kde se od března
rozjelo očkování ve velkém. 36 dobrovolníků tam odpracovalo více než 4 000 hodin! Za celé epidemiologické období (od března 2020 do června 2021) DC Dobromysl
koordinovalo 57 dobrovolníků, kteří odpracovali zdarma
neuvěřitelných 13 000 hodin.

Jaké klady a naopak zápory obnáší podle Vás pěstounská
péče pro dítě?
Záporem je určitě to, že dítě není se svými rodiči, i když je to pro jeho dobro.
Na druhou stranu je pěstounská rodina rozhodně lepší variantou než když
dítě vyrůstá v dětském domově, kde je moc pečujících osob, které se navíc
střídají. Já si myslím, že díky pěstounství je o většinu dětí dobře postaráno.

Lidé s handicapem
a senioři:
Stacionář Vlaštovka

Stacionář Vlaštovka zabezpečuje klien-

tům odbornou péči, která pomáhá snižovat dopady jejich handicapu. Zabraňuje sociální izolaci dětí,
mladých lidí i celých rodin, které pečují o handicapovaného člena. Speciálně upravený automobil,
který sváží klienty v regionu Hodonínska a Břeclavska ujede dvakrát denně více než 90 kilometrů,
aby je přepravil mezi domovem a stacionářem.

Koncert
pro Vlaštovku
Pěvecké sbory Crescendo a Barbastella a Komorní
orchestr Jana Noska spojili své síly a představili se
v adventním benefičním koncertu v hodonínském
kostele. Do poslední chvíle jsme nevěděli, za jakých podmínek a zda vůbec se bude moci koncert

Službu v roce 2021 využívalo 18 uživatelů, z nichž
3 byli zcela noví a 3 posloužila tato služba speciálně
o prázdninách. Vzhledem k nedostačující kapacitě
Vlaštovky jsme začali pracovat na přesunu stacionáře do nových prostor na ulici Brněnská v Hodoníně.

uskutečnit. Rozhodnutí opravdu jej uspořádat se
nakonec vyplatilo a k novému Stacionáři Vlaštovka
jsme o vybraných 40.000,- Kč blíže.

Benefiční kalendář
Na výletě
pro Vlaštovku
Zábavu, umění a dobročinnost se povedlo vkusně
propojit bratrům Sukupovým. V průběhu roku 2021
s půjčeným invalidním vozíkem otestovali 13 zajímavých míst České republiky. Vznikl tak malý cestovatelský průvodce s tipy, kam na výlet bez bariér.
Soubor fotografií navštívených lokalit s krátkým
komentářem, mapkou a praktickými informacemi
vyšel formou nástěnného kalendáře s názvem Na
výletě pro Vlaštovku. Zajímavý počin získal prostor
v pořadu ČT Sama doma a zaujal také Český paralympijský výbor. Výtěžek z jeho prodeje opět podpořil stavbu nového Stacionáře Vlaštovka. Výtěžek
z prodeje činil 57 600 Kč a opět podpořil stavbu no-

Stavíme stacionář pro naše hrdiny!

vého Stacionáře Vlaštovka.

www.navyleteprovlastovku.cz

Již mnoho let víme, že stávající prostory stacionáře Vlaštovka nestačí. Vytipo-

vali jsme budovu na prodej na adrese Hodonín, Brněnská 16 a v roce 2018 podali žádost do evropského programu IROP, ze kterého nám byla v roce 2020 přidělena dotace
57 000 000 Kč. V roce 2021 se nám podařilo zajistit si úvěr pro předfinancování projektu a zakoupili jsme zmíněnou budovu za 15 000 000 Kč. Na celkové ceně rekonstrukce
se bohužel výrazně podepsalo současné zdražování ve stavebnictví i jinde. Celý projekt
koupě budovy a její přeměny v moderní stacionář vyjde téměř na 78 000 000 Kč a nám
stále necelých 17 500 000 Kč chybí. Děkujeme všem, kteří do toho jdete s námi.

Svatojakubská cesta
cyklopoutníka
Michala Dobíška
Výstavbu nového Stacionáře Vlaštovka podporují
lidé z různých koutů České republiky různými způsoby. Jedním z nich je Michal Dobíšek, který si vzal na
podzim roku 2021 dovolenou a vyrazil na třítýdenní cyklopouť z Prahy do španělského Santiaga. Své

Zakoupenou budovu, vzrostlé
stromy a téměř celé oplocení
poničilo v červnu 2021 tornádo.

Přestavba na stacionář bude

cesty a s ní spojené výzvy na Darujme.cz rozhodně

dokončena v prosinci 2023,

nelituje: ,,Lidé v CPR Hodonín se do šílených plánů

zahájení provozu očekáváme

(jako postavit nový stacionář za desítky milionů)

v roce 2024.

pouští v rámci každodenní práce prostě z potřeby
učinit svět lepší. To obdivuju. Abych i já dal svému

TIP:

Pravidelný příspěvek je ještě lepší než jednorázový dar. Pomůžete nám i tím, že si nastavíte trvalý příkaz
a každý měsíc nám darujete třeba 200 Kč. Věříme, že drobní dárci doplní řady našich milých sponzorů
a brány nového stacionáře se v roce 2024 otevřou tak, jak jsme se zavázali.

plánovanému putování nějaký vnější přesah, rozhodl
jsem se vyzvat veřejnost k podpoře projektu rozšíření
Stacionáře Vlaštovka. Výsledkem bylo 3 066 kilometrů, 5 defektů a úžasných 109 994 Kč.”

Projekt Vodič
Martina Neumanna
Martin Neumann je ultramaratonec a autor Projektu Vodič, ve kterém propojuje zdravé běžce s handicapovanými dětmi - běžci děti tlačí na speciálně
upraveném vozíku a absolvují s nimi závody. Jeho
cílem je tedy zprostředkovat radost z běhu těm,
kteří sami běhat nemohou.
Ke spolupráci s CPR Hodonín dodává: ,,Rád pomáhám druhým a snažím se aspoň trochu odvděčit
za to, jak šťastný mám život. První handicapované
parťáky jsem našel ve Stacionáři Vlaštovka - jsem
vděčný za důvěru, kterou mi dali a především za
možnost nabrat zkušenosti a posunul tento projekt dál.”

www.projektvodic.cz

Lidé s handicapem
a senioři: Osobní asistence

Osobní asistence

je služba, jejímž posláním je umožnit lidem s handicapem a seniorům žít v jejich přirozeném
prostředí a pomáhá jim vést kvalitní život.
Byla poskytována nepřetržitě i v době
nouzového stavu dětem a dospělým až
do vysokého věku. Služba pomáhala 19
klientům, z toho 3 klienti byli noví a 6 z řad
seniorů.

TIP:

Osobní asistence byla dříve určena pouze lidem s handicapem, poskytování služby jsme však rozšířili, a tak
naše asistentky stále častěji pomáhají právě zmíněným
seniorům.

Práce asistentky z pohledu Aleny Niklové,
pracovnice v sociálních službách
Alena Niklová pracuje v sociální oblasti již 18 let. Za tu dobu se věnovala spoustě klientů
a každého měla možnost vést individuálně. Pracovat s lidmi se specifickými potřebami
vyžaduje trpělivost, spolehlivost a také umění improvizace. Alena nám přiblížila část
dne aktivního tréninku 26 leté Michaely, která navštěvuje sociální rehabilitaci pravidelně
již 6 let.
Dělala jsem s Míšou vyhodnocení úkolového listu. Dnes jsem ale použila při hodnocení
jiný způsob než obvykle. U jednotlivých bodů jsem se ptala: ,,Co to znamená? Jak to chápeš Ty? Zkus mi to popsat vlastními slovy.” Míša mě velmi překvapila. Má problém s komunikací, její odpověď je většinou strohé ,,ano, ne”. Dnes mě velmi potěšila - pochopila, co
a proč trénujeme a hlavně mi byla schopna sama slovně popsat jednotlivé kroky v úkolovém
listu. Byla jsem šťastná a Míša mé nadšení sdílela.

Sociální rehabilitace je služba, která využívá
tzv. metodu efektivního tréninku. Ten je zaměřen na
oblast vaření, praní, žehlení, nákupy, práce na zahradě, cestování a pracovní výdrž. V uplynulém roce jsme
se věnovali sběru jablek a švestek, ze kterých jsme vyráběli nejrůznější dobroty - třeba křížaly a čalamády.
Covid nás nezastavil a otevřeno jsme měli od pondělí
do pátku od 8:00 do 14:30 hodin. Z 12 našich klientů jich 5 chodilo pracovat do sociálního podniku, čas
jsme si našli i na výlet lodí, kterého se spolu s rodiči
zúčastnilo 9 klientů.

Lidé s handicapem a senioři:
Sociální rehabilitace

Viděla jsem v jejich očích

jiskřičky, radost i nadšení. A to
je přesně to, co mě na práci asistentky baví. Jako asistenti se
naše uživatele snažíme rozvíjet. Každý z nich je originál, každý má své osobní kouzlo. Není
to jen tak, že já učím je, v mnohém
totiž oni učí mě.
Žijí pro svou rodinu a pro přítomný okamžik, jsou spontánní, plní lásky a úžasné energie.
Když v ně věříme, oni věří v nás.
Společně pak dokážeme tvořit,
posouvat se. Všichni naši klienti dělají pokroky a já jsem
šťastná, že jsem toho součástí.

Projekty a služby
Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín
v roce 2021
(„počet podpor“ je celkový počet navštívených programů konkrétními osobami)

Rodinné centrum
Rodiči napořád
Rodina, dobrý inkubátor

– poskytuje služby pro děti a dospělé v rám-

– kurzy, přednášky, mediace, poradenské a další

edukace, mediace, asistované kontakty a pře-

aktivity přispívající k harmonizaci a stabilitě rodinných vztahů, ke zkvalitňování partnerského vztahu rodičů a k podpoře rodičovských
kompetencí. Celkem 14 dlouhodobých a 18
jednorázových programů, v mnoha případech
online, kterých se zúčastnilo 303 dospělých a 115
dětí, celkový počet podpor byl 515.

Centrum rodinám
– volnočasové a vzdělávací programy pro rodiny a děti mladšího předškolního věku v široké
paletě od volné hry v herně a na hřišti, přes pohybové a výtvarné kroužky až po jednorázové
akce pro širokou veřejnost. Celkem 7 pravidelných programů a 10 jednorázových akcí, kterých se zúčastnilo 838 dospělých a 1087 dětí.

Devětsil
– doprovázení pěstounských rodin a podpora pěstounů ve vytváření příznivého prostředí pro děti v pěstounské péči. Pěstouny
doprovázíme v jejich každodenním fungování, péči, ale i v náročných a krizových situacích. Nabízíme poradenství, odbornou
pomoc, pravidelné vzdělávání v rozsahu
24 hodin za jeden kalendářní rok a v neposlední řadě podporujeme také kontakt
dítěte s biologickými rodiči. V roce 2021
jsme doprovázeli celkem 22 rodin. Poskytovali jsme online i prezenční vzdělávání
jak formou online, tak ale i prezenčně, a to
zejména zaměřené na distanční výuku, na
používání internetu, digitálních technologií, výchovu dětí a její úskalí, na efektivní
komunikaci, a či na sebepoznání, drogovou
závislost nebo odměny a tresty.

ci poradenství a terapií. Služba dále nabízí
dávání, doprovázení biologických rodičů po
odebrání dítěte z rodiny a v neposlední řadě
osvětu o náhradní rodinné péči formou Dne
pro náhradní rodinu s odbornými příspěvky a bohatým doprovodným programem.
V roce 2021 se také podařilo uskutečnit
svépomocnou skupinu Follow your dreams pro dospívající děti a svépomocnou skupinu s názvem Tátové a výchova – trénink rodičovských dovedností.
Nesmíme zapomenout také na odborný
seminář s názvem „Děti rodičům – rodiče dětem“.
Projekt je zejména zaměřen zejména na
témata konfliktů v rodině, řešení sporů,
řešení rozvodové a porozvodové situace, postavení dítěte v situaci rozpadu
rodiny. Celková návštěvnost těchto služeb byla 165 osob.

Služby
ne-rodičovské péče o děti
– Dětská skupina Mateřídouška s denní
kapacitou pro 12 dětí od 1,5 roku a služba
individuální domácí péče Heřmánek pro děti
od 1 roku, letní příměstské tábory.

Projekt byl podpořen v rámci Operačního
programu Zaměstnanost. Registrační číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016199

S dětmi v pohybu
a za kulturou
– konaly se tři akce určené rodinám
s dětmi z řad široké veřejnosti: zahradní slavnost Letem světem na
konci školního roku, již osmý ročník
podzimního Koncertu rodin a benefiční Adventní koncert s výtěžkem
určeným nové budově denního Stacionáře Vlaštovka.

Volný čas dětí
a mládeže
– dva projekty, které se věnují dětem
školního věku a mládeži. Ekologické
programy a aktivity s novými trendy a směry a příměstské tábory pro
předškolní i školní děti. Celkem 122
dětí.

Dobrovolnické
centrum Dobromysl
– zatímco běžný provoz dobrovolnického centra byl kvůli pandemii
omezen, prostřednictvím služeb v nemocnici TGM Hodonín a Očkovacím
centru Hodonín za celé epidemiologické období (od března 2020 do
června 2021) odpracovalo 57 dobrovolníků 13 000 hodin.

Centrum rodinám
Půjčovna kompenzačních
pomůcek

Sociální služby
Stacionář Vlaštovka
– zajišťuje klientům odbornou péči a terapie, které pomáhají zmírnit dopady
jejich postižení. Stacionář nabízí uživatelům možnost trávit čas mimo vlastní
rodinu a zároveň rodině nabízí odlehčení v každodenní péči. Provozní doba
je v pracovní dny od 6:30 do 16:30
hodin. Služba byla poskytnuta 17 klientům, z toho si 7 klientů v rámci stacionáře plnilo povinné školní vzdělávání.

Sociální rehabilitace
– služeb sociální rehabilitace využilo 12
mladých lidí s handicapem. Služba pracuje metodou tzv. efektivního tréninku.
Trénink je zaměřen na oblast vaření,
praní, žehlení, nákupy, práce na zahradě, pracovní výdrž, cestování. Otevřeno
bylo od pondělí do pátku od 8.00 do
14.30 hod.

– nabízí možnost vypůjčit si a vyzkoušet
kompenzační nebo didaktickou pomůcku. V roce 2021 poskytla pomoc formou
krátkodobých zapůjčení vozíku pro handicapované a také po úrazu. Pro podporu
rozvoje mentálních schopností bylo zapůjčeno několik didaktických pomůcek.

Osobní asistence
– pomáhá usnadňovat život klientovi a jeho
rodině tam, kde a kdy právě potřebuje.
Služba je poskytována dětem, mladým lidem s handicapem a seniorům. Podporu
asistenta využilo 19 klientů, z toho 7 seniorů. Služba je poskytována nepřetržitě
a v přirozeném prostředí klienta.

Finanční zpráva
za rok 2021

V roce 2021 nás podpořili

(Částky jsou uvedeny v tisících Kč)

Náklady celkem

16 042

Spotřebované nákupy a nákupové služby

2 448

Osobní náklady

13 008

Odpisy

568

Daně, poplatky

1

Poskytnuté příspěvky

7

Ostatní náklady

Výnosy celkem

10

16 015

Provozní dotace

12 637

Tržby za vlastní výkony

2 597

Jiné ostatní výnosy

567

Přijaté příspěvky

214

Hospodářský výsledek za rok 2019

-27

Revizoři spolku při kontrole hospodaření dne 7. 6. 2022 shledali, že prostředky Centra
byly vynaloženy v souladu se stanovami a posláním spolku, v případě jednotlivých grantů byl dodržen jejich rozpočet. 2. 6.2022 byl proveden audit účetní závěrky, bylo shledáno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů,
výsledku hospodaření a peněžních toků v r. 2021.
Valná hromada Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín schválila dne 13. 6. 2022
účetní závěrku i finanční vypořádání a rozdělení ztráty r. 2021 rozhodla zaúčtovat
na vrub vlastního jmění.

Ministerstvo vnitra ČR, ORP Hodonín, ORP Kyjov, ORP Veselí nad Moravou, Město Břeclav a Dubňany, obce Čejkovice, Lužice, Mutěnice, Petrov, Prušánky, Ratíškovice, Sudoměřice a Vrbice, Nadace Jedličkova ústavu, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Zdraví pro Moravu, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, GEMAX s.r.o., SBD,
spol. s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., DEUTZ CS, s.r.o., Monika Baďurová, G-mont,
s. r. o., Hodonín, Tesco Stores ČR a.s., ČEZ, a.s., Marta Kotková, Klimabott s.r.o., Biora,
s.r.o., ČSAD Hodonín a.s., Drobeček AK, HM s.r.o., Knihkupectví Zdeňka Dvořáková,
Taxes Oil s.r.o., Martin Neumann, Skládka Hraničky, spol. s r.o., Vladimír Černoch, Ilona
Heligrová, František Záleský, Gama ocel, spol. s r.o., Gapa Hodonín, s.r.o., MaBara, s.r.o.,
Montgas, a.s., KVART, s.r.o., Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s., Jonal, spol. s r.o., Petr Kuběna, Prost Hodonín, s.r.o., Monika Bílová, manželé Ammerovi, Libuše Poňuchálková, rodiče uživatelů služby Sociální rehabilitace, dárci prostřednictvím
platformy Darujme.cz, návštěvníci benefičního koncertu a všichni ostatní dárci. Za nefinanční dary, spolupráci a podporu jsme vděčni Michalovi Dobíškovi, bratrům Liborovi a Vojtěchu Sukupovým, Michaele Hradňanské, Martinovi Neumannovi, Spolku RWTTC, pěveckému sboru
Barbastella při GOAH Hodonín, ZUŠ Hodonín, Stavební firmě Plus, SWIETELSKY stavební
s.r.o., Tiskárně Lelka, Tonstudiu Rajchman, Tiskárně Brázda, Vinařství Výmola, ELVOREV,
s.r.o., Ivě Jevčakové, Elizabeth Monaghan, Iloně Heligrové a Luboši Glacovi.
Poděkování patří rovněž všem zaměstnancům, lektorům a dobrovolníkům.

Naše týmy

Rodinné centrum

Stacionář Vlaštovka

Osobní asistence

Sociální rehabilitace

Dětská skupina Mateřídouška

Recepce

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.
,,Nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat rodinám hledat cesty pro prožívání
osobního štěstí, lásky, podpory, jistoty a vzájemného respektu.”
Základní údaje o organizaci:
Adresa: Štefánikova 288/15, Hodonín, 69501
IČO: 69722595
č. účtu: 674049943/0300 (ČSOB a.s. pobočka Hodonín)
číslo datové schránky: m4zcnbz
www.cprhodonin.cz
www.facebook.com/cprhodonin
telefon: + 420 774 650 133
e-mail: info@cprhodonin.cz
Právní postavení: zapsaný spolek
Datum vzniku: 9. 8. 1999
Zapsán v rejstříku spolků vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle L vložce 7515
Počet členů spolku k 31.12.2021: 14 dospělých a 8 dětí.

