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NEPŘEHLÉDNĚTE
OTEVŘENÍ NOVÉHO AZYLOVÉHO DOMU PRO RODINY S DĚTMI

TRIANGL
Od ledna 2019 se stal novým vedoucím Trianglu – centra pro rodinu Mgr. Juraj Žáček.
Ve spolupráci s Riapsem, byl tým rozšířen o dětskou klinickou psycholožku Mgr. Petru Hackerovou, která nabízí
možnost klinicko-psychologického vyšetření dětí nejen pro klienty Trianglu, ale i ostatních středisek CSSP.
Od 6. do 8. února proběhla již tradičně, skupinová stáž pro studenty VŠ oborů psychologie, sociální práce apod.
Na realizaci stáže se podílel celý tým Trianglu a cílem bylo co nejlépe představit chod zařízení a každodenní náplň
práce terapeutů a sociální pracovnice. Podařilo se navázat spolupráci s některými soudci, kteří využívají institut
nařízené poradenské péče v Trianglu a vyjednávat s nimi o možnostech co nejefektivnější spolupráce s rodiči
v rozvodovém konfliktu. A samozřejmě stále probíhá práce s klienty v rámci komplexního odborného sociálního
poradenství, rodičovského poradenství, individuální a rodinné terapie.

AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI
Od 1. 1. 2019 se zapsal Azylový dům pro rodiny s dětmi do registru poskytovatelů sociálních služeb. Jeho posláním je
pomoci rodinám v překlenutí krizové životní situace spojené se ztrátou bydlení, která vážně ohrožuje fungování
rodiny. Azylový dům rodinám poskytuje ubytování a odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě
k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti.
Azylový dům se postupně zařizuje věcmi potřebnými pro provoz. Rodiny dostanou k dispozici ubytovací jednotku se
sociálním zařízením, vybavenou kuchyňským koutem, válendy nebo palandy, úložné prostory, stůl, židle a základní
potřeby pro péči o domácnost. Rodiny zde mají možnost si zapůjčit vybrané elektrospotřebiče, vybavení pro úklid,
žehlení, věci do kuchyně, vybavení pro péči o dítě a lůžkoviny. K dispozici jsou rodinám také dvě společné kuchyňky,
společenské místnosti, herny pro děti, počítače s internetem, prádelna a zahrada s herními prvky pro děti. Tým
pracovníků je složen z vedoucí zařízení, dvou sociálních pracovníků a pěti pracovníků v sociálních službách.
V prostorách se nachází 12 ubytovacích jednotek. Maximální počet ubytovaných rodin je tedy 12, celkový počet
ubytovaných osob je maximálně 35. Ubytovací jednotky jsou různě velké, jedna ubytovací jednotka v přízemí je plně
bezbariérová. Služba se poskytuje na adrese Horáčkova 1096/3, 140 00 Praha 4, zájemci o službu se mohou obracet
na: kristina.hajkova@csspraha.cz, tel.: 730 551 937

PŘESTĚHOVÁNÍ PORADNY PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY
Detašované pracoviště Mařákova Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je oficiálně od 8. 3. 2019 pobočka
Dejvická, s adresou Dejvická 255/18, 160 00 Praha 6. Tímto dnem se tedy mění místo poskytování služby, do té doby
se zájemci o službu mohou obracet na jiná pracoviště Poradny.
VÁ: Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), zřizovatel hlavní město Praha, příspěvková organizace

hlavní město Praha, příspěvková organizace
TRANSFORMACE INFORMAČNÍHO A PORADENSKÉHO CENTRA KONTAKT
Od 1. ledna 2019 došlo ke změnám v poskytovaných službách Informačního a poradenského centra Kontakt.
V této souvislosti byla upravena provozní doba jednotlivých služeb viz přehled níže. Zároveň dojde ke změně názvu
na Sociálně právní poradna Kontakt. Důvodem je zpřístupnění našich služeb širšímu okruhu uživatelů.

Provozní doba sociální poradny na adrese Ječná 3, Praha 2 a Dělnická 54, Praha 7 od 1. 1. 2019
Pondělí
8:30 – 12:00
12:30 – 16:00
Úterý
8:30 – 12:00
12:30 – 19:00
Středa
8:30 – 12:00
12:30 – 19:00
Čtvrtek
8:30 – 12:00
12:30 – 15:00 (pro objednané)
Pátek
8:30 – 12:00
12:30 – 15:00
Provozní doba právní poradny na adrese Ječná 3, Praha 2 od 1. 1. 2019
Pondělí
8:00 – 12:00
Úterý
8:00 – 12:00
Středa
8:00 – 12:00
Čtvrtek
8:00 – 14:00 (telefonicky)
Pátek
Provozní doba poradny Job klubu na adrese Ječná 3, Praha od 1. 1. 2019
PC
Pondělí
8:30 – 12:00
12:30 – 16:00
Úterý
8:30 – 12:00
Středa
12:30 – 16:00
8:30 – 12:00
Čtvrtek
(pro objednané)
Pátek

12:30 – 16:00
13:00 – 18:30
12:30 – 16:00

Konzultace
12:30 – 16:00
16:00 – 19:00
12:30 – 15:00
8:30 – 12:00

12:30 – 15:00

KONFERENCE PARTNERSTVÍ A MANŽELSTVÍ
Asociace manželských a rodinných poradců ČR ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha pořádaly
12. 2. 2019 v Rock Café Praha konferenci s názvem "Partnerství a manželství aneb Je manželství stále atraktivní?".
Jednalo se o první akci z triptychu "Cesta a život partnerství v 21. století" se zaměřením na dlouhodobé partnerské
vztahy. Cílem setkání byl především dialog a citlivé rozšiřování pohledů se vzájemným respektem k odlišnostem.
Úvodní zdravici pronesli poslankyně Eva Matyášová a senátor Pavel Fischer.
Odborníci se nacházeli jak na scéně - T. Beníčková / Česká asociace studentů psychologie, D. Hamplová /
Sociologický ústav AV ČR, A. Horáková / iniciativa Jsme fér!, M. Staněk / Akademická farnost Praha, T. Štyglerová /
Český statistický úřad, S. Titl / psychoanalýza a supervize, Z. Vondřichová / Gestalt terapie a supervize, tak v hledišti
- poradci na vztahy, psychoterapeuti, právníci, sociální pracovníci, studenti a senioři. Celkem se sešlo 102 účastníků.
V případě zájmu si lze prohlédnout zveřejněné výstupy z konference nebo se přímo přihlásit na další, která se koná
15. 5. 2019 v Poslanecké sněmovně PČR, tentokrát s názvem: "Partnerství a rodičovství aneb Spočívá stabilita rodiny
v kvalitním partnerství?" - více info viz www.amrp.cz/konference2019.

VÁ: Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), zřizovatel hlavní město Praha, příspěvková organizace
VYDÁVÁ: Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), zřizovatel hlavní město Praha, příspěvková organizace
Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 – Záběhlice, tel.: +420 222 581 290, www.csspraha.cz

