ÚVODNÍ SLOVO
Já jsem já
Na celém světě není nikdo stejný jako já.
Jsou lidé, kteří se mi podobají,
ale ani jeden není se mnou totožný.
Proto vše, co se mi přihodí, je autenticky moje,
je to moje svoboda, můj vlastní výběr.
Všechno, z čeho sestávám, ke mně náleží,
moje tělo a všechna jeho aktivita,
moje mysl se všemi myšlenkami a idejemi,
moje oči se všemi obrazy, které se v nich zrcadlí,
moje pocity ať jsou jakékoliv,
hněv, radost, frustrace, láska, zklamání, vzrušení,
moje ústa a všechna slova, která z nich vycházejí,
zdvořilá, sladká či drsná, správná nebo nesprávná,
můj hlas, hlasitý nebo tichý,
a všechno to, jak jednám vůči druhým i vůči sobě,
moje sny, moje fantazie, naděje, strachy ke mně náleží,
všechna moje vítězství a úspěchy, všechna má selhání a
omyly, ke mně náleží.
Proto všechno tohle je moje, mohu se důvěrně poznat,
a tak mít rád sám sebe a být v přátelství,
sám se sebou ve všem, co ke mně náleží.

Pak mohu umožnit všemu, co je moje,
aby pracovalo v můj prospěch.
Vím, že mám stránky, které mě matou a jsou pro mě
hádankou,
a jiné stránky zcela neznámé,
ale pokud jsem v přátelství sám se sebou,
mohu s odvahou a nadějí hledat řešení hádanek
a cesty k nalezení toho, co ze sebe znám.
To, jak se dívám a naslouchám, co říkám a dělám,
a myslím a cítím v tom okamžiku – to vše ke mně náleží.
Je to autentická výpověď o mém tady a teď.
Později, když přehlížím znovu, co jsem viděl a slyšel,
co jsem říkal a dělal, jak jsem myslel a cítil,
možná se něco z toho ukáže jako nevhodné.
To, co je nevhodné, mohu odložit
a podržet to, co se osvědčilo
a vynalézat něco nového místo toho, co jsem odložil.
Mohu vidět, slyšet, cítit, myslet, mluvit a jednat.
Mám nástroj k přežití i k vytvoření smyslu
a řádu světa lidí a věcí.
Náležím si, a proto se mohu sám řídit.
Já jsem já,
a tak je to dobře.
Virginie Satirová: Meditace o hodnotě člověka

POSLÁNÍ PORADNY
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. plní funkci
manželské a rodinné poradny, pracovníci jsou členy
Asociace manželských a rodinných poradců ČR.
Organizace poskytuje sociální služby a činnosti spadající
do oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Poradna působí
v oblastech harmonizace a posilování rodinných,
partnerských a mezilidských vztahů. Poslání Poradny je
pomáhat lidem při řešení vztahových kolizí, jiných
obtížných situacích a poskytovat informace a rady
osobám v nepříznivé životní situaci a pomoc ohroženým
dětem a jejich rodičům.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou Poradny jsou osoby bez ohledu na věk,
pohlaví, stav, sexuální orientaci, společenské postavení,
náboženské vyznání či etnickou příslušnost. Z důvodu
jazykových schopností pracovníků Poradny, mohou být
klienti pouze česky případně slovensky hovořící. Poradna
nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci, prožívají akutní krizi v osobním, partnerském
či rodinném životě a tuto situaci nedokážou vyřešit
vlastními silami.
Další cílovou skupinou jsou děti ohrožené a jejich rodiče,
rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči či zájemci
o náhradní rodinnou péči.

SPECIFIKACE CÍLOVÉ SKUPINY
 Manželé a partneři řešící problémy ve vztahu
 Osoby zažívající krizi po traumatické životní události
nebo nepříznivé okolnosti (např.: úmrtí v rodině,
rozchod s partnerem apod.)
 Rodiny s dětmi s výchovnými či jinými problémy
 Rodiny a manželé před, během a po rozvodu
 Neúplné a rekonstituované rodiny
 Osoby ve znevýhodněných podmínkách, případně
ohrožené sociálním vyloučením
 Nezaměstnané osoby
 Invalidní a starobní důchodci
 Matky na mateřské dovolené, rodiče na rodičovské
dovolené
 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
 Oběti domácího násilí nebo trestné činnosti
 Osoby s chronickým duševním onemocněním
 Osoby pečující či osoby v evidenci
 Žáci a studenti základních a středních škol
 Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
 Zájemci o náhradní rodinnou péči

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Veškeré sociální služby jsou v Poradně poskytovány
bezplatně. Při první návštěvě organizace představí
pracovník klientovi zařízení, poskytované služby a
základní pravidla jejich poskytování. Dále pracovník
Poradny vyplní s klientem záznamový arch, kde jsou
uvedeny základní údaje o klientovi. Klient má možnost
vystupovat anonymně. V případě, že klient poskytne
organizaci své osobní údaje, pracovníci s nimi nakládají
v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Všichni
zaměstnanci mají podepsanou a dodržují povinnost
mlčenlivosti. Klientem se může stát kdokoli na základě
svého dobrovolného rozhodnutí. V některých případech
mu však může být uložena povinnost využít pomoci
odborného poradenského zařízení dle Zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Klient může ukončit spolupráci
kdykoli, bez udání důvodu. Klient má také právo požádat
o změnu odborného konzultanta. Na konzultaci
s jednotlivými odborníky je nutné se předem objednat

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 Individuální přístup ke klientovi a jeho potřebám
 Rozvoj aktivity a samostatnosti. Snaha klienta
aktivně se zapojit do poradenského procesu
 Motivování uživatele k činnostem, které nevedou
k jeho dlouhodobému setrvání v roli klienta, ale
k jeho
osamostatnění,
posílení
sociálního
začleňování apod.
 Respektování svobodného rozhodování, osobnosti
klienta a dodržování zásad rovného přístupu
ke klientům a lidské důstojnosti
 Striktní dodržování zásad důvěrnosti, mlčenlivosti,
ochrany zájmů klienta
 Respektování etických zásad poradce a sociálního
pracovníka
 Ochrana práv a zájmů dítěte
 Partnerský přístup ke klientovi

Činnosti Poradny – sociální služby

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
V rámci registrované sociální služby Odborné sociální
poradenství poskytuje Poradna zejména osobní, párové
a rodinné poradenství a psychologickou pomoc, právní
poradenství, základní sociální poradenství, sociálněprávní poradenství, arteterapii a další služby určené
především sociálně slabším jedincům a osobám
v přechodné krizové situaci. Průměrná délka konzultace
v rámci odborného sociálního poradenství je 60 minut.
Statistika: 571 klientů, cca 2 300 konzultací
Financováno: Ústecký kraj 1 141 524,- (15/SML0432)
Statutární město Ústí nad Labem 56 720,(SML1017407)
Ústecký kraj 20 000,- (14/SML2422-SV/73)
Vlastní zdroje 49 936,Doba realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Činnosti Poradny – náhradní rodinná péče

SLUŽBY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 Setkávání pěstounských rodin
 Vzdělávání pěstounů
 Poskytování odborných služeb pro náhradní rodiny
(psychologické
poradenství,
sociálně-právní
poradenství,
právní
poradenství,
informace
pro zájemce o náhradní rodinnou péči atd.)

Činnosti Poradny – náhradní rodinná péče

DOHODY O VÝKONU
PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. je
pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Je tedy
doprovázejícím
subjektem
rodinám
s dětmi
v dlouhodobé pěstounské péči.
Financováno: ÚP Ústí nad Labem - Státní příspěvek na
dohody o výkonu pěstounské péče 144 000,-

Činnosti Poradny – náhradní rodinná péče

RODINY NA JEDNÉ LODI – PODPORA
RODIN S DĚTMI V NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČI
Projekt Rodiny na jedné lodi je realizován již od roku
2012. Je zaměřen na podporu rodin s dětmi v náhradní
rodinné péči, které žijí v Ústí nad Labem nebo v dalších
oblastech Ústeckého kraje. Jedním z cílů tohoto projektu
je rozvíjet vzdělání pěstounů. Dalším cílem je podpora
vzájemného setkávání rodin s dětmi v náhradní rodinné
péči. V roce 2015 bylo realizováno 6 jednodenních
setkání, která tvořily odborné semináře s odpoledním
doprovodným programem pro celé rodiny. V rámci
projektu se také uskutečnil relaxačně-vzdělávací
víkendový pobyt ve Starých Splavech.
Statistika: 67 unicitních osob
Financováno: Statutární město Ústí n/L 26 949,(SML1017531)
Ústecký kraj 20 000,- (14/SML2422-SV/73)
Vlastní zdroje 29 219,80,Doba realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Činnosti Poradny – náhradní rodinná péče

PUTOVÁNÍ ZA KRÁLOVNOU LABE
Na projektu Putování za královnou Labe se Poradna
pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. organizačně
podílela společně s organizací Děti patří domů, z.s.
Projekt byl realizován jako celodenní plavba z Děčína
do Rathenu a zpět, která se konala 27. 6. 2015. Této
akce se účastnily rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči,
jejich rodinní příslušníci a také rodiny, které oblast
náhradní rodinné péče zajímá. V průběhu akce probíhaly
workshopy s odborníky na oblast náhradní rodinné péče,
výchovy a péče o děti. Po celou dobu plavby se také
konal oddělený program pro děti, který byl veden
hravou a zábavnou formou a byl zaměřen na seznámení
dětí s oblastí Českosaského Švýcarska.
Tento projekt materiálně podpořila společnost České
Švýcarsko, o.p.s. a Statutární město Ústí nad Labem.
Statistika: 120 účastníků

Činnosti Poradny – ostatní aktivity

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Poradna na základě pověření Krajského úřadu Ústeckého
kraje je oprávněna poskytovat činnosti v rámci sociálněprávní ochrany dětí.
 Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě
 V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek
a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních
a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku
 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 Poskytování odborného poradenství a pomoci
žadatelům o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci
fyzickým osobám, které byly shledány jako vhodné
stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo
svěřením dítěte do pěstounské péče
 Poskytování výchovné a poradenské péče osobě
pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu
o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud
osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená
osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout

Činnosti Poradny – ostatní aktivity

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A
MLÁDEŽ
V rámci preventivních činností jsou Poradnou pořádány
besedy a přednášky pro žáky a studenty základních
a středních škol z Ústeckého kraje. V průběhu roku 2015
se uskutečnilo 11 přednášek, kterých se zúčastnili žáci a
studenti ze 6 základních a středních škol v rozsahu 14
vyučovacích hodin. Tématy besed a přednášek byly
šikana, sebepoznání, poznání druhých, řešení konfliktů a
umění naslouchat, dobrá spolupráce v týmu a
partnerské vztahy. Těchto aktivit se zúčastnilo celkem
182 žáků a studentů.
Financováno: ostatní zdroje
Doba realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Činnosti Poradny – ostatní aktivity

SPOLU NA JEDNÉ LODI – PODPORA
RODIN V ÚSTECKÉM KRAJI
Projekt je zaměřen na preventivní aktivity pro rodiny
pocházející z Ústeckého kraje a to konkrétně na aktivity
v oblasti vzdělávání rodičů a popř. individuálních
poradenství věnované oblasti rodinných vztahů,
rodičovství a partnerství, zvýšení rodičovských
kompetencí, znalostí potřeb dětí či prevenci sociálně
patologických jevů nebo zdravotních rizik u dětí.
Rodiče mají možnost dozvědět se více o věcech
spojených s výchovou dětí, péčí o děti a popřípadě
si vyměnit zkušenosti s lidmi, kteří se nacházejí
v podobné situaci. Rodiny mají také možnost využít
individuální konzultace s odborníkem.
V rámci aktivit byl také realizován víkendový pobyt pro
rodiny, které měly zájem se dozvědět více o tématech
náhradní rodinné péče a záležitostech spojených
s výchovou a péčí o děti.
Statistiky: 27 unicitních účastníků, 10 rodin
Financováno: MPSV (Oblast podpory rodiny) 29 551,(č. projektu 11485)
Vlastní zdroje 33 650,Doba realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Činnosti Poradny – ostatní aktivity

RODIČI NAPOŘÁD
Projekt Rodiči napořád je zaměřen na intenzivní práci
s dítětem a rodinou. Cílem projektu je působit
na zkvalitňování kontaktu v rámci rodiny, upevňování
rodinných vazeb, ale také pomoci členům rodiny
zefektivnit komunikační dovednosti. Projekt se také
snaží podporovat funkční vztahy v rodině a rozvíjet
rodičovské kompetence a další metody vedoucí k řešení
problematických situací v rámci rodiny. Projekt cílí
na rodiny vedené v evidenci OSPOD Magistrátu města
Ústí nad Labem. Přímá práce s ohroženými dětmi
v tomto projektu probíhá pod vedením zkušených
pracovníků
organizace
(sociální
pracovník
a psychoterapeut) a ve spolupráci s dalšími odborníky
(speciální pedagog, arteterapeut, právník).
Statistiky: 37 unicitních osob, 16 rodin
Financováno: MPSV ČR 37 008,- (č. projektu 11486)
Vlastní zdroje 15 861,Doba realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

SPOLUPRÁCE
Poradna dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s Fakultou
sociálně-ekonomickou a Pedagogickou fakultou. V rámci
této spolupráce Poradna poskytuje odborné praxe
studentům oboru Sociální práce a Sociální pedagogika.
Dlouhodobou spolupráci má Poradna také navázanou
s Centrem pro rodinu Ovečka na Doběticích v Ústí nad
Labem, se kterým spolupracuje v rámci projektů
zaměřených na rodiny běžné i rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči.
Dále Poradna spolupracuje s organizací pro náhradní
rodiny Děti patří domů, z.s. V roce 2015 tyto organizace
společně pracovaly na přednáškových a osvětových
aktivitách a v rámci projektu Putování za královnou Labe.
V roce 2015 prostory Poradny využívaly ke školení
a přednáškám – společnost EDOST, PF UJEP, Nadání
a dovednosti o.p.s., AMRP ČR.

ÚSPĚCHY
V roce 2015 se podařilo:
 Získat nové kolegy. Mgr. et Mgr. Martinu FuchsovouBěleckou, PhDr. Marka Hoška, PhDr. Kateřinu Anežku
Houdkovou a Kateřinu Svobodovou.
 Rozšířit nabídku služeb pro klienty
 Vytvořili jsme nové propagační materiály s novou
grafickou podobou
 Poradna se stala členem koordinační skupiny pro
oblast rodiny, dětí a mládeže města Teplice
v Čechách a byla zahrnuta do komunitního plánování
tohoto města.
 Účast na Dnu rodiny v květnu 2015 pořádaného OCH
Ústí nad Labem a Centrem pro rodinu Ovečka

Personální zabezpečení
Mgr. Lenka Štréblová
Pracovní pozice: ředitelka společnosti, psycholožka,
manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka
Vzdělání: UK Praha – jednooborová psychologie,
postgraduální studium v manželském a rodinném
poradenství, psychoterapeutický výcvik v systemické
terapii atd.
Praxe: Psycholog Policie ČR, psycholog Lázně Teplice,
Manželská a rodinná poradna Ústí nad Labem
Mgr. Růžena Kupcová
Pracovní pozice: psycholožka, manželská a rodinná
poradkyně, psycholožka pro náhradní rodinnou péči
Vzdělání: UP Olomouc – jednooborová psychologie,
postgraduální studium v manželském a rodinném
poradenství,
psychoterapeutický
výcvik,
výcvik
v supervizi atd.
Praxe: Manželská a rodinná poradna Pardubice,
Manželská a rodinná poradna Ústí nad Labem, psycholog
pro náhradní rodinnou péči KÚ ÚK

Personální zabezpečení
PhDr. Milena Chadimová
Pracovní pozice: manželská a rodinná poradkyně,
psychoterapeutka, mediátorka
Vzdělání: UK Praha – Andragogika, postgraduální
studium
manželské
a
rodinné
poradenství,
psychoanalytický výcvik ve skupinové terapii
Praxe: Manželská a rodinná poradna Ústí nad Labem,
Manželská a rodinná poradna Děčín, Krizová poradna
Děčín, Linka důvěry Ústí nad Labem, soukromá
poradenská praxe
Doc. Mgr. Jitka Géringová, PhD.
Pracovní pozice: arteterapeutka, psychoterapeutka
Vzdělání: UJEP FSE, postgraduální studium VŠUP Praha,
Výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované
psychoterapii se speciálním zaměřením na využití
arteterapie, výcvik v terapeutické metodě Biosyntéza
atd.
Praxe: soukromá psychoterapeutická praxe v Ústí nad
Labem, Katedra výtvarné výchovy UJEP PF Ústí nad
Labem

Personální zabezpečení
Mgr. et Mgr. Martina Fuchsová-Bělecká
Pracovní pozice: psychoterapeutka
Vzdělání: PF UJEP v Ústí nad Labem – Vychovatelství pro
speciálně pedagogické instituce, FSS MUNI v Brně –
Psychoterapeutická studia, Další výcviky a vzdělání –
Sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové
psychoterapii
v psychodynamickém
a
daseinsanalytickém směru atd.
Praxe: Dětský domov Střekov Ústí nad Labem, MŠ
Domino Ústí nad Labem atd.
PhDr. Marek Hošek
Pracovní pozice: Manželský a rodinný poradce,
psychoterapeut
Vzdělání: Filozofická fakulta UK v Praze – Sociální
pedagogika, postgraduální PPF – PVŠPSS Praha,
komplexní vzdělání v psychoterapii akreditované
pro zdravotnictví. Další výcviky a vzdělávání – telefonická
krizová intervence, mladiství a drogy, náročné situace
v komunikaci s klientem atd.
Praxe: Centrum sociálních služeb Děčín, Krizová poradna
Děčín, Agentura Naděje, Krajský úřad Ústeckého kraje
atd.

Personální zabezpečení
Bc. Lucie Nováková
Pracovní pozice: sociální pracovnice, klíčová pracovnice
pěstounských rodin, koordinátorka služeb
Vzdělání: UJEP FSE obor Sociální práce, odborné kurzy a
semináře
Praxe: Manželská a rodinná poradna Ústí nad Labem,
Linka důvěry Ústí nad Labem
Zděnka Jakubová
Pracovní pozice: sociální pracovnice, koordinátorka
studentských praxí, realizátorka přednášek
Vzdělání: účast na odborných kurzech a seminářích
Praxe: OSV Magistrát města Ústí nad Labem, Linka
důvěry Ústí nad Labem, Domov pro matky s dětmi,
Poradna pro ženy a dívky v Ústí nad Labem
Mgr. Petra Kaše-Lukschová
Pracovní pozice: právnička
Vzdělání: MU Brno – obor právo
Praxe: soukromá advokátní praxe Praha a Ústí nad
Labem, Bílý kruh bezpečí České Budějovice

Personální zabezpečení
Eva Skokanová
Pracovní pozice: pracovník v sociálních službách
Vzdělání: UJEP FSE obor Sociální práce, účast
na odborných kurzech a seminářích
Praxe: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Ústí nad
Labem
Kateřina Svobodová
Pracovní pozice: pracovník v sociálních službách
Vzdělání: UJEP FSE obor Sociální práce, účast
na odborných kurzech a seminářích
Praxe: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Ústí nad
Labe

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Statutární orgán
Ředitelka společnosti:
Správní rada
Předsedkyně správní rady:
Členky správní rady:

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady:
Členky dozorčí rady:

Mgr. Lenka Štréblová

Mgr. Nikol Aková
Mgr. Růžena Kupcová
Mgr. Lenka Nikoličová

Ing. Vladimír Polák
Bc. Lucie Nováková
Bc. Michaela Mátlová

Finanční zdroje 2015

FINANČNÍ ZDROJE 2015
Finanční zdroj
Ústecký kraj OSP
(15/SML0432)
Ústecký kraj OSP
(14/SML2422-SV/73)
Statutární město Ústí n/L
OSP (SML1017407)
Ústecký kraj Rodiny na jedné lodi
(14/SML2422-SV/73)
Statutární město Ústí n/L Rodiny na jedné lodi
(SML1017531)
MPSV ČR – Spolu na jedné
lodi (č. projektu 11485)
MPSV ČR – Rodiči napořád
(č. projektu 11486)
ÚP Ústí nad Labem - Státní
příspěvek na dohody o
výkonu pěstounské péče
Ostatní zdroje

Částka v Kč
1 141 524,20 000,56 720,20 000,-

26 949,-

29 551,37 008,144 000,-

71 102,-

Finanční zdroje 2015

Výsledky hospodaření 2015

Výsledky hospodaření 2015

KONTAKTNÍ INFORMACE
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
IČO: 266 70 763
Číslo účtu: 193 041 211/0300

Adresa:
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01

Kontakty:
Telefon: 475 216 504, 775 234 159
e-mail: poradna.ul@centrum.cz
Web: www.poradna-ul.cz
Facebook: http://www.facebook.com/poradna.ul

Dostupnost:
Poradna sídlí v centru města Ústí nad Labem nalevo
od kina Hraničář. Prostory Poradny se nacházejí v prvním
patře rohové budovy (Prokopa Diviše X Moskevská) nad
kavárnou Fokus kafé. Poradna je dostupná pěšky
z Mírového náměstí (10 minut), od vlakového nádraží
(15 minut) nebo MHD zastávka Hraničář.

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Úterý
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Středa
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Čtvrtek
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Pátek
8:00 – 13:00
V dřívějších ranních či pozdějších odpoledních
a večerních hodinách probíhají konzultace pouze
s objednanými klienty.
Setkání pěstounských rodin probíhají převážně
o víkendech.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali za přízeň:
 Všem lektorům a přednášejícím, kteří s Poradnou
spolupracovali v rámci setkání pěstounských rodin –
J. Bílská, J. Géringová, M. Hošek, K. A. Houdková, L.
Schuldesová, L. Štréblová, V. Pištora, Z. Právec
 Asistentům, kteří s Poradnou spolupracují v rámci
setkání pěstounských rodin a pomáhají s přípravou
a realizací programu pro děti v náhradní rodinné péči
– M. Jírovcová, M. Kučerová, V. Novák,
K. Svobodová, B. Vančurová

PODĚKOVÁNÍ
Za podporu a spolupráci v roce 2015 děkujeme:

