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NOVÁ VEDOUCÍ PORADNY PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY

NOVÁ VEDOUCÍ PORADNY PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY
Ředitel Centra sociálních služeb Praha Mgr. Tomáš Ján, MBA na základě výsledků
výběrového řízení pověřil vedením PhDr. Petru Nebesovou, a to s účinností od 17. 5. 2019.
PhDr. Petr Šmolka dne 16. 5. 2019 ukončil své působení, nadále však setrvává na pozici
psycholog--manželský a rodinný poradce.

„PARTNERSTVÍ A RODIČOVSTVÍ …
aneb spočívá stabilita rodiny v kvalitním partnerství“? To
bylo druhé téma z cyklu konferencí „Cesta a život
partnerství v 21. století“.
Konala se 15. 5. 2019 v atraktivním prostředí Poslanecké
sněmovny PČR. Panelové diskuze se zúčastnili psychiatr a
psychoterapeut Peter Pöthe, studentka a trenérka Kateřina
Přibilová, socioložka a publicistka Jiřina Šiklová, psycholog
a manželský poradce Petr Šmolka. Třetí a poslední
konference s tématem „Partnerské rozchody a rozvody
aneb rozpadají se vztahy zbytečně?“, se uskuteční
10. 10. 2019 v konferenčním sále Hotelu Krystal v Praze 6
– Veleslavíně.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
V sobotu 18. 5. 2019 proběhla potravinová sbírka v modřanském Kauflandu
za účasti 10 pracovníků z Centra sociálních služeb Praha. Pod taktovkou
zkušeného koordinátora Antonína Petříka bylo nashromážděno 505 kg potravin,
které byly distribuovány do azylových domů.
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VELETRH SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB
NA PRAZE 10
Centrum sociálních služeb Praha již tradičně úspěšně
představilo 15. 5. 2019 od 10.00 do 17.00 hodin před
OC Eden služby, které již dlouhodobě a stabilně
poskytuje široké veřejnosti.
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FESTIVAL MEZI PLOTY
Ve dnech 25. 5. a 26. 5. 2019 proběhl v areálu Psychiatrické
nemocnice Bohnice festival „Mezi ploty“. Akce se každoročně
zúčastnili také zaměstnanci Centra sociálních služeb Praha.
Zapojili se kolegové a kolegyně z pracovišť:
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
Intervenční centrum, Krizové centrum RIAPS a Triangl –
centrum pro rodinu. Nabídli pro návštěvníky víkendové akce
odborné vstupy z každého pracoviště dle jejich zaměření a
nabízených služeb. Namátkou lze jmenovat např. téma
rekonstituovaných rodin, zvládání partnerských krizí atd..

VELETROJKA – PÉČE, PREVENCE A PORADENSTVÍ
Dne 6. 6. 2019 prezentovali pracovníci Centra sociálních
služeb Praha činnost organizace na jednom z největších
veletrhů sociálních a návazných služeb, který pravidelně
pořádá Městská část Praha 3 pod názvem VELETROJKA
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Díky této akci byly služby
CSSP představeny široké veřejnosti. Zájem o činnosti
CSSP projevili také profesionálové z ostatních pomáhajících
organizací. Tyto akce jsou vždy vítanou možností poznat se
navzájem s kolegy z dalších organizací, dozvědět se více o
jejich činnosti a také oslovit potenciální zájemce o služby.
Tentokrát byla VELETROJKA tak trochu dobrodružstvím,
neboť původně krásné letní počasí vystřídala v závěru silná
bouřka provázená krupobitím. Naštěstí tuto nepřízeň počasí
přečkali všichni bez větší újmy. Všem zúčastněným
pracovníkům tak patří velký dík.

OČKOVÁNÍ PSŮ PATŘÍCÍ LIDEM BEZ DOMOVA
Proti vzteklině a některým infekčním onemocněním bylo 29. 4. 2019 v pražské Michli očkováno dalších sedmnáct
psů lidí bez přístřeší. Bezplatnou akci již po sedmé uspořádalo Centrum sociálních služeb Praha ve spolupráci
s MVDr. Martinou Načeradskou. Kromě toho byli psi označeni i čipem, s jejichž pomocí mohou být identifikováni v
případě zaběhnutí či odchytu, aby mohli být navráceni zpět svým majitelům.

JIŽ OSMÉ OČKOVÁNÍ A ČIPOVÁNÍ PSŮ LIDÍ BEZ DOMOVA
Dalších 20 psích přátel lidí bez domova bylo 6. 6. 2019 očkováno,
očipováno a zkontrolováno veterinární lékařkou Martinou
Načeradskou. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, za krásný
společný den. Za osm uspořádaných očkovacích a čipovacích akcí
pro psí přátele lidí bez domova jsme v posledních 3 letech celkem již
pomohli téměř 160 pejskům, kteří se svými páníčky žijí v nelehkých
podmínkách života na ulici.
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