Centrum sociální pomoci a služeb
obecně prospěšná společnost
Souběžná 1746/12, 500 12 Hradec Králové
IČO: 259 99 044

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ROK 2013
Výroční zpráva byla schválena správní radou dne

Úvodní slovo

Benjamin Franklin:
Neužitečnější ze všech umění je umění být užitečný.

Výroční zpráva zpravidla vypovídá o ekonomických a provozních
ukazatelích, ovšem je třeba připomenout, že se za nimi se skrývají lidské
příběhy a osudy lidí, kterým naše péče pomohla a pomáhá. Je to služba
člověka člověku Je to projev lidské vzájemnosti, vztahu a pomoci, kde
zdaleka nejde jen o poskytnutí samotné služby. Ta je vždy provázena osobnostním nasazením
a aktivním přístupem každého pracovníka přímé péče ke klientům. V tom je pomáhající
profese jedinečná, právě svým vkladem vlastního potenciálu pracovníků do řešení a pomoci
každému klientovi. Je to nepochybně přidaná hodnota naší práce: Aktivně sdílet s klientem
jeho problém, umět mu pomoci, poradit, být mu oporou a provázet ho.
Seniorský věk se vlivem prodlužování délky života stává významnější fází života, která
člověku přináší i příležitosti. Je na našich službách, abychom seniorům v tomto období života
poskytli takové služby, které podpoří jejich kvalitu života, aby se nám i nadále dařilo přidávat
život létům tím, že vedle základní péče se budeme starat i o podporu jejich aktivit.
Nosným cílem služeb pro rodinu je pomoc při zlepšení vztahů v rodině a mezilidských
problémech. Tato stručná definice činnosti rodinných poraden však nemůže vypovědět o
náročnosti práce s klienty, kteří prožívají své osobní tragédie, krize, selhání, zklamání.
Všichni naši pracovníci odvádějí velký kus obětavé práce, pomohli vyřešit mnohé problémy
druhých. Pomohli jim žít lépe, spokojeněji.
Za jejich umění jim patří velký dík.

Helena Vostrovská, zakladatelka
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Vznik a poslání společnosti
Naše společnost byla založena na základě zákona č.248/1995 Sb. a dne 9. 10. 2003 zapsána
do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
Rozhodnutí o registraci dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. ze dne 25. 7. 2007, č.j
10147/SV/2007/Al/SOCRE/55-4.
Poskytujeme sociální služby seniorům a rodinám. Naše sídlo je v Harmonii II, Souběžná ul.
1746/12, Hradec Králové 12. Máme i další provozy – denní stacionáře pro seniory
(domovinky), středisko osobní hygieny, které poskytuje pedikúru, koupání a masáže přímo
v budově Harmonie II.
Dalším provozem je jídelna, která kromě pro stravování našich klientů, slouží k setkávání
klientů pečovatelské služby a denních stacionářů při aktivizačních programech, rovněž
v Harmonii II. V budově je velká terasa, která rovněž slouží k setkávání seniorů. Budova
Harmonie II je bezbariérová. Druhá domovinka je na adrese Zámostí 325, Hradec Králové 9Malšovice.
Služby odborného sociálního poradenství rodinám poskytují psychologové, manželská a
rodinná poradkyně a sociální pracovnice v rodinných poradnách v Hradci Králové, Náchodě,
Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a Kostelci nad Orlicí.
O jednotlivých službách se dozvíte podrobně v části Přehled činností.

Orgány společnosti
Správní rada: JUDr. Eva Vašková - předsedkyně
MUDr. Josef Baraňák
MUDr. Ivan Drašner
Dozorčí rada: Prof. RNDr. Jan Solich, CSc.- předseda
Prof. RNDr. Jaroslav Květina,
Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.
Ředitelka společnosti: Dana Hynková (od 1. ledna 2011 - statutární orgán)
Zakladatelky společnosti: Helena Vostrovská a Mgr. Zuzana Vostrovská.
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Zaměstnanci společnosti – pracovní týmy
1) Pečovatelská služba: 30 pracovníků v soc. službách, 4 soc. pracovnice(úvazky 3,5)
2) Denní stacionáře:

3 pracovníci v sociálních službách, 1 soc. pracovnice (úvazek 0,5)

3)Síť manželských a rodinných poraden:
- Hradec Králové: 1 psycholožka, 1 manželská a rodinná poradkyně,
1 koordinátorka+soc.pracovnice
- Náchod: 1 psycholožka, 1 soc. pracovnice
- Jičín: 1 psycholog, l soc. pracovnice
- Rychnov n.K.: 1 psycholog (dodavatelsky)
4) Správa společnosti: 1 ředitelka+ ekonomka, 1 koordinátorka soc. služeb,
1 dispečerka služeb+fakturantka

Přehled činností v roce 2013
1) Pečovatelská služba – Identifikátor 9735411
a) terénní PS
Cílová skupina jsou senioři, osoby s chronickým, duševním onemocněním, s tělesným a
sluchovým postižením, osoby v krizi.
Pečovatelská služba je terénní služby poskytovaná do domácnosti uživatele. Je určena
seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří si vlastními silami nemohou zajistit
základní životní potřeby: péče o vlastní osobu, domácnost a kontakt se společenským
prostředím. Cílem naší pomoci uživatelům je poskytování takové odborné služby nebo
pomocí, která vede k posílení soběstačnosti, autonomie a podporuje možnost setrvání občana
ve vlastní domácnosti, tak aby uživatel mohl vést plnohodnotný život s optimální kvalitou
života, která je pro uživatele obvyklá. Pečovatelská služba sekundárně posiluje i roli rodiny,
která s pomocí této služby plní významnou funkci péče o seniory. Pečovatelé se tak stávají
významnou složkou péče nejen o seniory, ale působí na soudržnost rodinných vztahů.
Pečovatelská služba pomáhá seniorům na územní města Hradec Králové a blízkého
okolí(Vysoká n.L., Roudnička, Slatina, Březhrad, Piletice, Věkoše, Pouchov, Předměřice
n.L.).Pečovatelskou službu zajišťujeme pro osamělé klienty také v odpoledních hodinách a o
víkendech.
Pečovatelská služba má svůj etický a psychologický rozměr, neboť pečovatelé plní při své
práci i ostatní role, než je pouhé poskytnutí materiálních služeb.
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b) ambulantní PS
Středisko osobní hygieny a masáže
Sídlo střediska osobní hygieny je v domě Harmonie II. Ve středisku osobní hygieny
poskytujeme komplexní osobní očistu (koupání, sprchování, masáž) těm klientům, kteří
k tomuto úkonu potřebují dopomoc. Díky podpoře Statutárního města Hradec Králové byla do
provozu uvedena bezbariérová vana PARKER, která poskytuje pohodlné koupání a komfort
klientům se sníženou pohyblivostí a služby jsou poskytovány v zrekonstruovaných prostorách
střediska osobní hygieny tak, aby užití pro klienty se sníženou pohyblivostí bylo maximálně
pohodlné. Masáže poskytujeme těm seniorům, kteří mají obtíže s nosným a svalovým
aparátem. Tato péče přispívá ke zvýšení jejich kondice a soběstačnosti.
V roce 2013 bylo poskytnuto celkem 880 úkonů.
Dopomoc při hygienické péči poskytují odborní pracovníci, kteří klientům pomáhají
s oblékáním, přesunem i s vlastní hygienou. Těm klientům, kteří jsou méně mobilní,
zajišťujeme dopravu.
Pedikúra
Pedikúru zajišťujeme klientům v jejich domácnostech nebo 2x týdně v provozovně Harmonie
II. Je prováděna klasickou mokrou cestou kvalifikovanými pracovnicemi. Odborné ošetření
nohou zlepšuje pohybové schopnosti našich klientů a podporuje tak jejich soběstačnost.
Provoz je schválen rozhodnutím Krajské hygienické stanice Hradec Králové.
V roce 2013 bylo poskytnuto 1 370 úkonů.
Pro seniory a občany se zdravotním postižením představují služby pedikúry a ošetření nohou
významnou pomoc.

Klub seniorů – Kavárnička Pod palmou, výdejna obědů
Klubovna je přístupna všem seniorům denně od 9 do 17 hod. K dispozici jsou společenské
hry, knihovna, probíhají zde vzdělávací aktivity a klubová setkání. Nejčastějšími typy akcí je
vzdělávání seniorů a kulturní programy.Prostory klubovny na základě vzájemné spolupráce
využívají další spolupracující subjekty, zejména:
- Sdružení zdravotně postižených
- Městská organizace Svazu důchodců
- Ostatní kluby důchodců v Hradci Králové
- Krajská rada Svazu důchodců.
Významná spolupráce probíhá již několik let s Městskou organizací Svazu důchodců ČR,
zejména v oblasti vzdělávání seniorů. V průběhu roku se uskutečnilo 25 vzdělávacích akcí
s účastí přibližně 805 seniorů. Sídlo Klubu seniorů – Kavárničky Pod palmou je v Harmonii
II. V prostorách kavárničky probíhají i další aktivizační programy pro klienty pečovatelské
služby a denního stacionáře.
V jídelně bylo v roce 2013 vydáno 6 709 obědů.
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Statistický výkaz Pečovatelské služby za rok 2013

Obligatorní úkony

Počet
hodin

I. Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
II. Pomoc při osobní hygieně
III. Poskytnutí stravy
IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
V. Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Celkem obligatorní úkony

Fakultativní úkony

6 463,67
4 197,33
5 064,39
6 206,83
1 376,71
23 308,93

Počet
hodin

Celková koupel bez pomoci
Základní ošetřovatelské úkony, polohování
Přeprava klienta autem
Poskytnutí sociální služby v zájmu klienta
Telef. kontakt s lékařem, rodinou v zájmu klienta, PL
Telef.kontakt s lékařem,rodinou v zájmu klienta, MOB
Příprava prádla do prádelny
Mytí společných prostor domu
Praní silně znečištěného prádla s použitím dezinfekce
Převlékání lůžka
Pedikúra vč.materiálu
Masáže vč.materiálu
Kadeřnické úkony
Zapůjčení kompenzačních pomůcek
Zapůjčení ručníku na pedikúru, masáže
Perličková koupel celková
Celkem fakultativní úkony
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120,5
59,5

Počet
úkonů
0
0
28 799
911

29 710 3 256 495

Počet
úkonů
20
11 320
1 760
44
245
18

8,25
5
50
1 370
880
232
1 320
22
97
188,25

Výše
úhrady
v Kč
716 120
466 079
1 177 633
742 968
153 695

15 618
úkonů,
5 kg,
1 760 km

Výše
úhrady
v Kč
700
200 435
36 674
6 790
440
6 125
360
1 485
650
1 500
205 500
86 230
19 120
26 590
110
5 390
598 099

2) Denní stacionáře (Domovinky) – Identifikátor 7268793
Denní stacionáře (Domovinky) jsou ambulantním zařízením, ve kterém se poskytují služby a
péče seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří si vlastními silami nemohou zajistit
základní životní potřeby – péče o vlastní osobu, domácnost a kontakt se společenským
prostředím a tuto péči potřebují pravidelně. Plní funkci pečující rodině, jejíž členové jsou
přes den v zaměstnání. Senioři tráví den v naší domovince s různými aktivitami, zejména
cvičením, komunikace, vycházky, pracovní terapie.
Hlavním cílem pobytu seniorů v domovince je poskytnutí péče a aktivity, odpočinku a prožitek
příjemného domácího prostředí. Senioři v domovince mohou využívat celé spektrum služeb
společnosti: stravování, pedikúru, masáže, kadeřnické úkony).
Klientům domovinky v případě zájmu zajišťujeme ranní svoz a odpolední odvoz do jejich
domovů vozidlem určeným pro tento účel. V rámci této služby jsou klientům poskytnuty
nezbytné úkony doprovodu a pomoc při oblékání.
Péče v denních stacionářích významně pomáhá seniorům k nepřerušení společenských
kontaktů, k posílení motivace, i k podpoře rodinné péče.

Statistický výkaz denních stacionářů (Domovinek) za rok 2013

Obligatorní úkony

Počet
hodin

I. Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
II. Pomoc při osobní hygieně
III.Poskytnutí stravy
IV. Vzdělávací a aktivizační činnosti
V. Sociálně terapeutické činnosti
VI. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
obstarání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci
V. Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Celkem obligatorní úkony

Fakultativní úkony

1 489,19
387,77
0
1 246,02
99,65
0

Výše
úhrady
v Kč
162 560
43 031
0
30 564
2 148
0

64,85

1 652

3 287,48

239 955

Počet
hodin

Základní ošetřovatelské úkony, polohování
Doprovod nebo dovoz na denní stacionář – domovinku
Dovoz nebo donáška jídla- hromadně
Dovoz nebo donáška jídla - individuálně
Telef.kontakt s lékařem,rodinou v zájmu klienta, MOB
Pedikúra vč.materiálu
Kadeřnické úkony
Celkem fakultativní úkony
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Počet
úkonů

Počet
úkonů
827
2 350
1 458
141

0
38
3
6 597

4 776

Výše
úhrady
V Kč
14 510
64 425
23 328
3 243
0
5 700
260
111 466

3) Síť manželských a rodinných poraden Královéhradeckého kraje

o
o
o
o

Manželská a rodinná poradna Hradec Králové – Identifikátor 4309907
Manželská a rodinná poradna Náchod – Identifikátor 5792625
Manželská a rodinná poradna Jičín – Identifikátor 9684449
Psychologická poradna Rychnov n.K. – Identifikátor 6191102

Cílem poskytovaného odborného sociálního poradenství v manželské a rodinné poradně je
posílení psychického stavu člověka, stabilizace manželského a partnerského vztahu, zvládnutí
situací v případě rozchodu/rozvodu, posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení
rodinných problémů.
Síť manželských a rodinných poraden Královéhradeckého kraje poskytuje služby pod Centrem
sociální pomoci a služeb o.p.s. od roku 2004, ale tradice manželských poraden
v Královéhradeckém kraji je více než třicetiletá.
Manželské a rodinné poradny jsou odborná pracoviště, která formou konzultací poskytují
sociální a psychologické poradenství a terapii. Poskytují podporu a vedení lidem, kteří se
ocitli v osobní , vztahové, rodinné, sociální nebo životní krizi a momentálně nemohou svoji
situaci zvládnout vlastními silami.
Poradny spolupracují s místními obcemi – oddělní sociálně právní ochrany dětí, na základě
pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí vydané Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje zajišťují služby pro tyto orgány: rodinné terapie, mediace, podporování setkávání
rodičů a dětí. Spolupracují také s dalšími návaznými institucemi dle požadavků uživatelů:
s Intervenčním centrem, Městskou policií a Policií ČR v případech domácího násilí (poradny
jsou součástí interdisciplinárního týmu.
Výhody pro klienty: nepotřebují doporučení, poskytované služby jsou bezplatné, snadná
dostupnost, návaznost na spolupracující instituce, ochrana veškerých informací v souvislosti
s povinností mlčenlivosti, možnost klientů vystupovat anonymně.

ROČNÍ STATISTICKÝ VÝKAZ SÍTĚ MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADEN - 2013

9

Problematika

Případy

Konzultace

nové vedené domácí vstupní
násilí pohovor

osobní

165

122

manžel./partner.

302

157

rodinná

286

sociální
Celkem

indiv.
terapie

párová
terapie

rod.
terapie

165

1488

302

396

762

133

286

191

33

48

15

48

77

8

801

427

801

2152

803

12

12

OSPOD

109

Hradec Králové

Soudy

71

Nový Bydžov

Jiné

31

16
698

698

ženy

840

Broumov

52

děti

114

Vrchlabí

6
198

91

Kostelec n. O.

36

* )- telefonické + elektronické poradenství

Dobruška

60

**) - počet fyzických osob dle počtu případů

Jičín

Vlastní vzdělávání

68 hod.

42

3

Rychnov n. K.

Stáže

12

506

12

22 hod.

95

24
6

162

Nová Paka

48

Hořice

66

10

77
13

muži

Trutnov

Přednášková činnost

33

Fyz.os.případy

53

40 hod.

3

9

18

Jaroměř
Dvůr Králové n.
L.
Nové Město n.
M.

Supervize

12

204

Náchod
Jiné

mediace OSPOD

58

Počet případů obce 3.
typu**)

Písemné zprávy

tel+rod.*) domácí
porad.
násilí

Celkem 1 460
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Účast společnosti na jiných projektech
1) Účast v pracovních týmech komunitního plánování obcí
2) Účast v Komisi pro řešení problematiky seniorů Rady Královéhradeckého kraje
3) Účast na Festivalu sociálních služeb
4) Aktivní účast na Hradeckých dnech sociální práce, pořádaných UHK

Dílčí akce pro seniory – klienty CSPS o.p.s.
1)Vzdělávací programy pro podporu zdraví a kvality života seniorů
Aktivizační program podporovaný Statutárním městem Hradec Králové a ve spolupráci
s Městskou organizací Svazu důchodců

Aktivita
Vzdělávací přednášky

Počet
akcí

Počet
účastníků
23
828

2) Aktivizační programy , které organizujeme pro klienty pečovatelské služby a denního
stacionáře.
Ve spolupráci s Magistrátem města a Městskou organizací Svazu důchodců ČR se 2
aktivizační projekty CSPS staly tradicí i do budoucích let: "Hradecké poklady" - veřejné
ocenění aktivního přístupu seniorů k životu a Sportovní hry seniorů.
Hlavní cíle aktivizačních programů:
- podporujeme aktivizaci našich klientů, je to součást našich sociálních služeb
- podporujeme akce, které vycházejí z českých tradic a kde se naši klienti setkávají se svými
vrstevníky, navazují kontakty a přátelství, mohou prožít pocit sounáležitostí s běžným
prostředím, necítí se osaměle
- aktivity prezentujeme a tím podporujeme veřejný pozitivní obraz stáří

Název aktivizačního programu pro seniory (klienty služeb CSPS)
Májové setkání pod širým nebem
Aktivní účast na Festivalu sociálních služeb
Malé muzicírování akordeonů (žáci ZUŠ)
Hradecké poklady
Rock for People (koncert Karla Gotta)
Týdenní rekondiční pobyt klientů PS a DS
Sportovní hry seniorů
Vernisáž výstavy k Mezinárodnímu dni seniorů
SENSEN nominace klientů PS a DS /MPSV + Charta 77
Filharmonie HK – koncert Brahms, Dvořák
11

Počet účastníků
60
Prezentace/20klientů
38
Nominace seniorů/14
40
45
90
38 + 125
2
27

Vánoční setkání klientů PS a DS
Štědrovečerní večeře klientů DS

70
12

3) Speciální aktivizační programy pro klienty denních stacionářů
Aktivizace je forma terapeutického přístupu k uživatelům služeb denních stacionářů domovinek (pro průměrný počet 10 klientů):
- podpora soběstačnosti
- vzpomínání a rozhovory
- předčítání
- cvičení paměti
- hraní společenských her
- poslech hudby, zpívání
- cvičení, procvičování jemné motoriky
- procházky
- společné vaření
- zooterapie

Dárci a sponzoři
Děkujeme všem našim dárcům a sponzorům za podporu v roce 2013. Jmenovitě:
o Vest Chrudim s.r.o.
o WCONT s.r.o. Hradec Králové
o EDENRED CZ s.r.o. Praha
o paní Jana Lenderová
o paní Zdeňka Arnoštová
o pan Jiří Doležal
o paní Marie Hrnčířová
o paní Lenka Kosmáková
o paní Květuše Součková
o pan Jiří Vozáb

Děkujeme za podporu poskytovatelům dotací, kterými jsou:
o Ministerstvo práce a sociálních věcí
o Královéhradecký kraj
o Statutární město Hradec Králové
o Město Rychnov nad Kněžnou
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Město Jičín
Město Náchod
Město Hořice
Město Nová Paka
Město Broumov
Město Nové Město nad Metují
Město Jaroměř
Město Meziměstí
Město Police nad Metují

Plán rozvoje společnosti
1) Oblast sociální
-

službami, poskytovanými v rámci pečovatelské služby a denního stacionáře,
podporovat setrvání seniorů v domácím prostředí co nejdelší dobu
- zavádět nové formy odborných terapeutických technik práce s klienty
- trvale zajišťovat kvalitní služby s akcentem na celostní pojetí člověka
- našimi sociálními službami přispívat ke kvalitě života všech uživatelů
- v oblasti sociálně zdravotní pracovat v týmu se zdravotníky v zájmu uživatele
- pracovat s pečující rodinou
- uvádět do praxe závěry 4. komunitního plánu města Hradec Králové v kapitole
„senioři“
2) Oblast materiální
-

zlepšit větší mobilitu pečovatelů v terénu
zajistit lepší využívání letní terasy v Harmonii II

3) Oblast aktivizační
-

realizovat aktivity k Mezinárodnímu dni seniorů
podporovat seberealizaci a prezentaci dovedností seniorů
spolupracovat s MO Svazu důchodců ČR
organizovat sportovní hry seniorů

4) Oblast komunitní práce
-

aktivně pracovat v týmu komunitního plánování města Hradce Králové
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Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění
podle zdrojů za rok 2013
zdroj

v tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Královéhradecký kraj
Statutární město Hradec Králové
Ostatní obce
Ostatní dotace
Příjmy od klientů(+pronájem)
Přijaté dary
Ostatní výnosy
Státní příspěvek ÚP – výkon pěst.péče
Celkem

7 322
564
3 195
458
67
4 271
23
68
382
16 350

Stav a pohyb majetku v roce 2013
V průběhu roku bylo pořízeno:

-

Externí disk (500 GB)
Fotoaparát Nikon
Paměťová karta do videokamery
Mobilní telefon Samsung 2x
Přehrávač Sony
Espreso přístroj na kávu 3x
Radiomagnetofon Sony
Kuchyňská linka Nela
PC Acer 2x
Monitor LCD Acer
Notebook Acer 2x
Zahradní nábytek sada 6 ks 2x
Tiskárna HP Office Jet Pro 8600
Office 2010 2x
Jízdní kolo 1x
Notebook Fujitsu vč. Office 2x
Termos s výpustí (10 l)
Skartovačka Fellowes
Kopírka HP

1 355 Kč
2 999 Kč
1 149 Kč
5 598 Kč
1 699 Kč
7 430 Kč
1 699 Kč
4 499 Kč
30 322 Kč
4 259 Kč
34 401 Kč
9 998 Kč
6 315 Kč
10 406 Kč
4 990 Kč
45 932 Kč
5 784 Kč
3 497 Kč
6 594,50 Kč
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-

Kopírka Canon
Dataprojektor BENQ+plátno
PC HP Pro 3500 MT

13 648,80 Kč
12 656,60 Kč
21 126,60 Kč

Náklady na správu společnosti v roce 2013
Název

Kč

Spotřebované režijní nákupy
Kancelářské potřeby
Drobný majetek do 15 tis. Kč

497
427
52 657

Pracovní cesty
Telefon, internet
Školení, kurzy
Pronájem nebytových prostor
Ostatní služby

432
3 672
1 500
8 000
12 962

Mzdové náklady
Odvody sociální pojištění
Odvody zdravotní pojištění
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců (Kooperativa)
Zákonné soc. náklady – stravenky
Ostatní soc. náklady – dopravné
Celkem náklady

819 973
192 865
69 473
3 240
31 768
12 150
1 209 616

Přehled projektů v roce 2013
Komplexní terénní pečovatelská služba v Hradci Králové
Denní stacionáře – Domovinky
Sít rodinných a manželských poraden Královéhradeckého kraje
Vzdělávací programy pro podporu zdraví a kvality života seniorů a občanů se
zdravotním postižením
o Sportovní hry

o
o
o
o

Obsah všech projektů řeší pomoc klientům v takovém rozsahu, aby mohli setrvat ve
vlastní domácnosti co nejdelší dobu při zachování kvality života.
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Projekty odborného sociálních poradenství v Manželských a rodinných poradnách
jsou zaměřeny na pomoc nebo obnovu kvalitního fungování klienta v osobním životě,
partnerských a mezilidských vztazích, v rodinách s dětmi.

Kontakt:
Telefon: 495 272 242,495 272 123 mobil: 728 469 327
e-mail: csps.hk@csps-hk.cz
www.csps-hk.cz

………………………………………………………………………………………………….
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