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V RÁMCI NAŠICH SLUŽEB SE SNAŽÍME:

 Přispívat a vhodnými metodami vytvářet v rodinách a 
manželstvích příznivé emočně naplněné vztahy, odrážející se 
pozitivně zejména na harmonickém vývoji a výchově dětí.

 Poskytovat manželům, partnerům, rodinám i jednotlivcům 
odborné poradenské služby a pomoc při řešení partnerských, 
rodinných a mezilidských vztahů.

 Využít psychoterapeutických prostředků k úpravě závažných 
sociálních problémů v manželství a rodině.

 Řešit sociální, osobnostní i psychické krize klientů s cílem vytvořit 
přiměřenou rovnováhu a harmonii v jejich životě.

 Podílet se na prevenci a řešení a předcházet dopadům závažných
společenských problémů jako jsou násilí v rodinách, týrání a 
zneužívání dětí, kriminalita mládeže, rasismus, nezaměstnanost, 
zneužívání seniorů apod. 

Primárním cílem Poradny pro mezilidské vztahy,o.s. je pomáhat 
v oblasti harmonizování a posílení rodinných, partnerských a 
mezilidských vztahů, vlastní orientace v problému, zvýšení kompetencí 
klienta na řešení situace, vliv na snížení sociálně -patologických jevů, 
zmírnění dopadů při řešení konfliktních a krizových situací, podpora 
dobrých rodinných a partnerských vztahů, změna negativně působících 
stereotypů chování, stabilizace duševní rovnováhy, otevírání možností 
řešení v mezilidských vztazích a zvýšení informovanosti klientů o 
způsobech řešení problémů a využití dalších služeb. 

POSLÁNÍM PORADNY JE POMÁHAT 

LIDEM PŘI ŘEŠENÍ VZTAHOVÝCH 

KOLIZÍ, JINÝCH OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH 

SITAUCÍ A PROBLÉMŮ A POSKYTOVAT 

POTŘEBNÉ INFORMACE OSOBÁM 

V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI.
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CÍLOVÁ SKUPINA

Klienty Poradny jsou lidé bez ohledu na věk, stav, pohlaví, společenské 
postavení, náboženské přesvědčení a etnickou příslušnost. Klienty
mohou být jen osoby česky či slovensky hovořící, jelikož cizojazyčným 
zájemcům nemůžeme nabídnout službu v odpovídající kvalitě.  
Poradna nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, 
prožívají akutní či chronickou krizi v osobním, partnerském či rodinném 
životě a tuto situaci nedokáží vyřešit vlastními silami. 

 manželé a partneři, řešící problémy ve vztahu (komunikace, 
chronická krize, nesoulad v různých oblastech společného soužití
apod.)

 osoby zažívající krizi po traumatické životní události nebo nepříznivé 
okolnosti (úmrtí v rodině, rozchod s partnerem, apod.)

 rodiny s dětmi (výchovné problémy dětí, těžkosti rekonstituovaných 
rodin atd.)

 rodiny a manželé před, během a po rozvodu

 neúplné rodiny (svobodné matky, otcové, rozvedení)

 osoby ve znevýhodněných podmínkách a ohrožené sociálním 
vyloučením

 Nezaměstnaní (většinou dlouhodobě v evidenci ÚP)

 invalidní a starobní důchodci

 matky na mateřské dovolené, rodiče na rodičovské dovolené

NAŠE ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB JSOU:

Individuální přístup ke klientovi a jeho potřebám.
Rozvoj aktivity, samostatnosti a snahy klienta aktivně se zapojit do 
poradenského procesu.
Motivace uživatele k takovým činnostem, které nevedou k jeho 
dlouhodobému setrvávání v roli klienta nebo prohlubování nepříznivé 
sociální situace, ale naopak k posílení sociálního začleňování.
Respektování svobodného rozhodování, osobnosti klienta a dodržování 
zásad rovného přístupu ke klientům a lidské důstojnosti.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 
PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU A KLIENTY:

Klient Poradny má možnost vystupovat zcela anonymně. Pokud uvede 
své osobní údaje, pracovníci s nimi nakládají v souladu se Zákonem o 
ochraně osobních údajů.
Klientem Poradny se stává občan na základě svého dobrovolného 
rozhodnutí. V určitých případech mu však může být uložena povinnost 
využít pomoci odborného poradenského zařízení dle Zákona o sociálně 
právní ochraně dětí. 

První kontakt s klientem provádí kvalifikovaný sociální pracovník nebo 
odborný konzultant. Při příchodu do Poradny jsou klientovi poskytnuty 
základní informace o zařízení a vysvětleny možnosti, postupy a 
podmínky využívání sociální služby. Klientovo rozhodnutí a volba, jakým 
způsobem chce svoji situaci řešit, je plně respektováno. Klient může 
užívání sociální služby či dalších aktivit kdykoliv bez udání důvodů 
ukončit či požádat o změnu odborného pracovníka. 
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DALŠÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY
OD ROKU 2005 DO ROKU 2012

- Kurz snižování nadváhy, Co s nadváhou ? - Kurz byl pořádán na 

základě metodiky kurzů STOB OBEZITĚ, finančně podpořeno 

Magistrátem města Ústí nad Labem v programu Zdravé město, 

realizováno v roce 2006 

- Teen Town – projekt studentů UJEP FSE Sociální práce ve spolupráci 

s pracovnicí Poradny, finančně projekt podpořila Komunitní nadace 

ÚL, realizováno v roce 2006

- Když je Krušnohorcům krušno – poskytování manželského a 

rodinného poradenství klientům z Ústeckého kraje, finančně

podpořeno Komunitní nadací ÚL, obcí Krupkou a Roudnicí nad 

Labem, realizace v roce 2006

- Rodina a já -  výchovně – vzdělávací program pro žáky základních škol 

a studenty středních škol zaměřený na oblast partnerských a 

rodinných vztahů, finančně podpořeno MPSV ČR a Komunitní nadací 

ÚL, realizováno v roce 2007 

- Muž z Marsu, žena z Venuše? Výchově-vzdělávací program pro 

mladé, na téma genderových rolí, podpora rovných příležitostí žen a 

mužů ve společnosti, podpořeno Komunitní nadací ÚL, realizace 

v letech  2007-2008

- Monitoring služeb pro náhradní rodiny v Ústeckém kraji – projekt „Co 

náhradním rodičům chybí“ – zjišťování potřeb pěstounů, náhradních 

rodičů a žadatelů o náhradní rodinnou péči v oblasti pomoci a služeb 

v Ústeckém kraji, finančně podpořeno MPSV ČR, Ústeckým krajem a 

Komunitní nadací ÚL, realizace v letech 2008 - 2009 
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- Odborné sociální poradenství detašované pracoviště Děčín finančně 

podpořeno MPSV ČR, KÚ ÚK, realizace v letech 2009- 2010

- Sociálně- aktivizační služby pro rodiny s dětmi (v rámci 

subdodavatelské smlouvy s Dobrovolnickým centrem,o.s. v Ústí nad 

Labem), veřejná zakázka Krajského úřadu Ústecký kraje (individuální 

projekty), realizace v letech 2010 – 2011

- Rodiny na jedné lodi – podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné 

péči – projekt zaměřený na oblast vzájemného setkávání rodin 

s dětmi v náhradní rodinné péči, finančně podpořeno MPSV ČR, KNEL, 

Statutárním městem Ústí n.L.,  realizace v roce 2012

VIZE DO ROKU 2013 A LET NÁSLEDUJÍCÍCH

- rozšířit působnost Poradny v oblasti náhradní rodinné péče 

- obohatit tým Poradny o další odborné pracovníky (speciální 

pedagog, právník apod.)

- angažovat se více v oblasti pomoci obětem trestných činů 

- rozšířit prostory Poradny pro další činnosti zaměřené na rodinné a 

skupinové aktivity

- zajistit nový evidenční klientský program z důvodu kvalitnějších 

statistických výstupů a snadnějšího rozdělení služeb Poradny

- pokračovat ve stávajících aktivitách Poradny a vzdělání odborných 

pracovníků 

- zahájit přípravy k 10. výročí založení Poradny (2014)



6

ČINNOSTI PORADNY V ROCE 2012
SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Odborné sociální poradenství (Registrační číslo: 4095789)
V rámci této služby poskytujeme zejména osobní, párové a rodinné 
poradenství a psychologickou pomoc, sociální poradenství a právní 
poradenství určené především sociálně slabším jedincům, rodinám a 
osobám v přechodné krizové situaci. V rámci této služby nabízíme 
předrozvodovou, rozvodovou a porozvodovou mediaci. 

Statistika 416 klientů, 1473 konzultací 
Financováno MPSV ČR 730.000,- Kč

   Magistrát města Ústí n. L. 130.000,- Kč
   Krajský úřad Ústeckého kraje  37.326,- Kč

Doba realizace od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Registrační číslo: 8965231)
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována 
ambulantní formou v prostorách Poradny. Tato služba je založena na 
intenzivní práci s rodinou a realizaci aktivit působících na zkvalitnění 
kontaktu v rámci rodiny, upevňování rodinných vazeb, zefektivnění 
komunikačních dovedností v rámci rodiny, podporu funkčních vztahů, 
prohlubování sebepoznání, rozvoj rodičovských dovedností a dalších 
aktivit směřujících k řešení konfliktních situací např. rodin po rozpadu či 
rozvodu za účelem styku rodičů s dětmi. Uživatelé této služby jsou ve 
většině případů doporučeni z Odboru sociálních věcí Magistrátu města 
Ústí nad Labem či jiných obecních úřadů na území Ústeckého kraje 
(oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení sociální prevence). 
Klienti mohou být doporučeni i soudem, mohou však docházet i 
z vlastní iniciativy.

Statistika 34 rodin, 163 konzultací 
Financováno MPSV ČR 126.000,- Kč

     Krajský úřad Ústeckého kraje 30.000,- Kč
Doba realizace od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
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Arteterapie 
Je poskytována Poradnou ambulantní formou. Arteterapie nabízí 
prostor pro sebepoznání, sebereflexi, orientaci a rozhodování v obtížné 
životní situaci a zkoumání vnitřních motivací pomocí výtvarných 
technik. Je vhodná jak pro individuální práci s klientem, tak i pro práci 
s párem či rodinou. Aktivita je poskytována v rámci sociálních služeb 
jako doplňková činnost. 

AKTIVITY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE:
Poradna pro mezilidské vztahy o. s. se oblasti náhradní rodinné péče 
částečně věnuje již od svého vzniku. Od roku 2006 realizovala již řadu 
přípravných kurzů pro žadatele o osvojení či pěstounskou péči. V letech 
2008 až 2009 uskutečnila projekt Monitoring služeb pro náhradní rodiny 
v Ústeckém kraji, z jehož výsledků vyplynulo, že síť služeb pro tuto 
cílovou skupinu není dostatečná a zároveň není rovnoměrně 
zastoupená v jednotlivých krajských regionech. 

V roce 2012 se Poradně podařilo za finanční podpory MPSV ČR, 
Magistrátu města Ústí nad Labem a Komunitní nadace euroregionu 
Labe nabídnout náhradním rodinám v rámci projektu Rodiny na jedné 
lodi - podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči prostor pro 
vzájemné setkávání, vzdělávání a podporu zejména pěstounských rodin. 
V rozvoji aktivit směrovaných náhradním rodinám bychom chtěli i 
nadále pokračovat v roce 2013 a letech následujících. Možnosti práce 
s pěstounskými rodinami vycházejí z novely Zákona o sociálně právní 
ochrany dětí, která byla přijata v prosinci 2012.

Kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči 
Poradna v roce 2012 realizovala na základě pověření Krajského úřadu 
Ústeckého kraje čtyři přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou 
péči, a to jak pro žadatele o osvojení, tak pro žadatele o pěstounskou 
péči. Kurzy účastníci absolvovali v prostorách Mateřského centra 
Ovečka na Doběticích, se kterým Poradna již řadu let spolupracuje.  
V rámci kurzu žadatelé navštěvují Kojenecký ústav v Mostě či Dětský 
domov na Střekově v Ústí nad Labem. Dle zpětné vazby žadatelů jsou 
pro ně přípravné kurzy velmi užitečné a přínosné z hlediska možného 
otevírání vlastních obav a pocitů, které ve skupině mohou ventilovat a 
formou četných sebezkušenostních technik s nimi nadále pracovat. 
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Statistika 13 žadatelů o osvojení, 38 žadatelů o 
pěstounskou péči, 2 žadatelé (manželé) o
pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Financováno zakázka KÚ Ústeckého kraje 210.000,- Kč
Doba realizace 18.-26.2. - Kurz pro žadatele o osvojení

    28.4.-13.5. - Kurz pro žadatele o pěstounskou péči
    6.-14.10. - Kurz pro žadatele o pěstounskou péči
    24.11.-9.12. - Kurz pro žadatele o pěstounskou péči

Rodiny na jedné lodi - podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči 
Cílem projektu bylo rozvíjet vzdělávání pěstounů, podporovat jejich 
vzájemné setkávání a také realizovat informační činnosti směrem 
k zájemcům o náhradní rodinnou péči. Projekt byl uskutečněn 
v průběhu roku 2012. V tomto období byla realizována jednodenní 
setkání (besedy a semináře), relaxačně- vzdělávací víkend pro 
pěstounské rodiny. V průběhu období realizace projektu se aktivit 
zúčastnilo celkem 18 rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. Relaxačně-
vzdělávacího víkendu, který Poradna uskutečnila v září 2012 v penzionu 
Romance v Srbské Kamenici, se zúčastnilo 7 rodin v počtu 27 osob. 

Pracovníci Poradny pro mezilidské vztahy, o. s. by rádi i nadále 
v aktivitách projektu pokračovali a event. rozšířili nabídku služeb pro 
náhradní rodiny v Ústeckém kraji zejména v oblasti poradenských a 
terapeutických služeb, podpory vzájemného setkávání a nabídky 
vzdělání. 

Statistika 18 rodin s dětmi v náhradní rodinné péči 
Podpořeno MPSV ČR  51.887,- Kč

Statutární město Ústí nad Labem 10.000,- Kč
Ústecká Komunitní nadace, fond Black &Decker 10.000,-
Příspěvky od účastníků projektu – 1.600 Kč 
Wiky hračky Ústí nad Labem – dar v hodnotě 1.000 Kč
Tesco – čokoládové figurky na Mikulášskou

Doba realizace 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
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DALŠÍ AKTIVITY

V roce 2012 Poradna pro mezilidské vztahy,o.s. uspořádala přednášky 
pro žáky a studenty ústeckých základních a středních škol. 
Přednáškových aktivit se zúčastnilo celkem 167 osob a pracovnice 
Poradny se v rámci sedmnácti setkání nejčastěji věnovaly tématům 
partnerských a mezilidských vztahů, poruchám příjmu potravy, 
rodinným a osobním financím apod. 

Na podzim 2012 se v Poradně pro mezilidské vztahy, o. s. uskutečnil 
zajímavý projekt, jehož cílem bylo žáky a žákyně základních škol 
připravit na krizové situace během mimořádných událostí formou 
interaktivního programu. Projekt realizovali studenti kombinovaného 
studia UJEP FSE oboru Sociální práce, kteří se tomuto tématu věnují i 
ve svých současných zaměstnáních ve spolupráci s pracovníky Poradny 
pro mezilidské vztahy,o.s.  Programu se zúčastnilo 40 žáků a žákyň.

Poradna oficiálně spolupracuje s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí nad 
Labem, Fakultou sociálně-ekonomickou v rámci studentských stáží 
oboru Sociální práce. V roce 2013 Poradna poskytla praxi 3 studentkám 
a 1 studentovi 2. ročníku tohoto oboru v rozsahu 118 hodin. 

Představení činnosti jednotlivcům i třídním kolektivům pracovníci
Poradny uskutečnili v rámci Dnů otevřených dveří během ústeckých 
Týdnů duševního zdraví, který proběhl od 17.9.2012 v Ústí nad Labem.

V roce 2012 bylo v Poradně 
uskutečněno cca 1200 osobních a 
telefonických kontaktů (dotazy na 
službu, kontakty na jiná pracoviště, 
vyhledávání a zjišťování informací 
sociálně-právního charakteru apod.)
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Pracovníci Poradny se v roce 2012 zúčastnili 
odborných konferencí, kurzů a seminářů:

- Formy práce s rodinou – XI. Výroční konference Asociace 

manželských a rodinných poradců, Medlov 

- Sociální služby – aktuality a praxe – vzdělávací program 

Vzdělávacího centra Morava s.r.o., Ústí n. L.

- Karta sociálních systémů a dávky Státní sociální podpory a 

Hmotné nouze – vzdělávací program Institut Bernarda Bolzana 

v.o.s., Ústí n. L.

- Kniha života – vzdělávací program o. s. Amalthea, Pardubice

- Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů – kurz 

H.Heindorferová a D.Cichák, Liberec

- Úvod do krizové intervence – seminář UJEP FSE, Ústí nad Labem 

- Setkání pracovníků náhradní rodinné péče – Salinger o. s., Hradec 

Králové

- Olomoucké psychologické dny, Univerzita Palackého, Olomouc 

- Přípravy pěstounů na přechodnou dobu, Asociace náhradních 
rodin, fond J & T, Brno

- Střídavá péče o děti po rozchodu jejich rodičů, seminář Asociace 

manželských a rodinných poradců, PhDr. J.Klimeš , Litoměřice 

- Připravované legislativní změny v oblasti SPOD a NRP, seminář 

Asociace manželských a rodinných poradců, MPSV ČR PhDr. M. 

Macela, Louny 

Mgr. Lenka Štréblová v roce 2012 pokračovala v pětiletém komplexním 
psychoterapeutickém výcviku v systemické terapii „Umění terapie“, 
Institut pro systemickou zkušenost, Praha 

V roce 2012 se sociální pracovnice Poradny účastnily koordinačních 
skupin v rámci Komunitního plánování města Ústí nad Labem. 

Pracovníci Poradny jsou členy Asociace manželských a rodinných 
poradců a v roce 2012 se v rámci oblastních setkání tohoto profesního 
sdružení sešli dvakrát, vyměnili si navzájem své zkušenosti a zúčastnili
se odborných seminářů. 
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PROVOZNÍ HODINY PORADNY

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.
Aktivity náhradní rodinné péče probíhají převážně v rámci víkendových 
setkání. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Poradna pro mezilidské vztahy, o.s.
Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 266 70 763 číslo účtu: 193041211/0300

Registrace 14. 7. 2004 VS/1-1/57907/04-R u Ministerstva Vnitra ČR

Telefony: 475 216 504, 731 004 095
E-mail: poradna.ul@centrum.cz
Web:    www.poradna-ul.cz

Poradna sídlí v centru 
města Ústí nad Labem, 
vedle bývalého kina 
Hraničář v 1. patře budovy 
nad kavárnou Fokus kafé, 
MHD zastávka Hraničář 
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FOTKY PROSTOR A BUDOVY

Prostory Poradny v Ústí nad Labem

Budova, ve které sídlíme
v ulici Prokopa Diviše 5
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STRUKTURA A PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ 

Výbor sdružení 
Předsedkyně: Mgr. Lenka Štréblová
Místopředsedové: JUDr. Jan Ondráček

Bc. Lucie Nováková
Další členové: Mgr. Růžena Kupcová

Ing. Vladimír Polák
Revizorka sdružení: Bc. Michaela Mátlová 

Složení pracovního týmu 
Mgr. Lenka Štréblová -  psycholožka, manželská a rodinná poradkyně, 
psychoterapeutka 
UK Praha - obor Jednooborová psychologie, postgraduální studium 
v manželském a rodinném poradenství, psychoterapeutický výcvik 
v systemické terapii atd. 

Mgr. Růžena Kupcová - psycholožka, manželská a rodinná poradkyně, 
psychoterapeutka, garant přípravných kurzů pro žadatele o náhradní 
rodinnou péči
UP Olomouc – obor Jednooborová psychologie, postgraduální studium 
v manželském a rodinném poradenství, psychoterapeutický výcvik,
výcvik v supervizi atd.

PhDr. Milena Chadimová - manželská a rodinná poradkyně, 
psychoterapeutka, mediátor
UK Praha - obor Andragogika, postgraduální studium manželské a 
rodinné poradenství, psychoanalytický výcvik ve skupinové terapii atd.

Doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. - arteterapeutka, psychoterapeutka
UJEP PF, postgraduální studium VŠUP Praha, Výcvik v psychodynamické 
a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na 
využití arteterapie, výcvik v terapeutické metodě Biosyntéza atd., 
soukromá arteterapeutická praxe Ústí n. L.
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JUDr. Jan Ondráček - právník 
Univerzita Karlova Praha – Právnická fakulta, dlouholetá praxe ve státní 
správě, zakladatel Rodinné poradny v Ústí nad Labem v roce 1971

Bc. Lucie Nováková - sociální pracovnice Poradny, realizátorka a 
koordinátorka služeb, pracovnice pro přípravné kurzy pro žadatele o 
náhradní rodinnou péči 
UJEP FSE obor Sociální práce, odborné kurzy a semináře

Ing. Vladimír Polák - externí spolupráce 
UJEP FSE Sociální práce, ČZU PEF obor Hospodářská politika a správa se 
zaměřením na Regionální rozvoj; odborné kurzy a semináře

Ing. Jana Poláková  -  sociální pracovnice, koordinátorka služeb a projektů 
UJEP FSE Sociální práce, ČZU PEF obor Hospodářská politika a správa se 
zaměřením na Regionální rozvoj; odborné kurzy a semináře

Zdeňka Jakubová -  sociální pracovnice, koordinátorka studentských 
praxí, realizátorka přednášek (dlouhodobá praxe OSV Magistrát města 
ÚL, Poradna pro ženy a dívky, účast na odborných kurzech a seminářích)

           Bc. Michaela Mátlová - revizorka sdružení
           Praxe Finanční úřad Ústí n. L., Městský úřad Střekov - projektový manažer 
            FSE UJEP Obor podnikové finance
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Finanční zdroj V Kč

MPSV ČR OSP* 730.000,-

MPSV ČR SAS* 126.000,-
MPSV ČR Rodiny na jedné lodi* 51.887,-

KÚ ÚK OSP* 37.326,-

KÚ ÚK SAS* 30.000,-

Stat.město ÚnL OSP* 130.000,-
Stat.město ÚnL Rodiny na jedné lodi* 10.000,-

KNEL fond Black and Decker – Rodiny na jedné lodi* 10.000,-

vlastní zdroje 2.000,-

KÚ ÚK zakázka Přípravné kurzy pro žadatele o náhradní 
rodinnou péči

210.000,-

Celkem 1.337.213,-
*OSP – odborné sociální poradenství, SAS – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Rodiny 
na jedné lodi – projekt Rodiny na jedné lodi – podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči
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DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU A SPOLUPRÁCI

    

      

Děkujeme za materiální podporu projektu Rodiny na jedné lodi –
podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči 2012

       

V případě, že byste se rozhodli finančně podpořit naše služby a 
aktivity, můžete zaslat jakoukoli částku na náš účet. Děkujeme Vám.

193041211/0300
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012

ZPRACOVALA: BC. LUCIE NOVÁKOVÁ

GRAFIKA: ING. VLADIMÍR POLÁK
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