
Týden sociálních služeb ČR  (3.-9. října 2016) v Centru sociálních služeb Praha 

Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Táboritská 

Název akce: Den otevřených dveří 

Kdy: 3. října 2016 od 10 do 15 hodin 

Adresa: Praha 3, Táboritská 15 

Vedoucí: PhDr. Miluše Konečná 

Informace o akci: Je určena odborníkům z úřadů, poraden a neziskových organizací, ale také široké 

veřejnosti, především těm, kteří potřebují řešit závažnější problém a nemají odvahu se do poradny 

objednat. Návštěva poradny ve vás může posílit důvěru, že vám zde psychologové mohou pomoci. 

Vzkaz psychologů: Důležité je neodkládat problém, ale hledat řešení. 

PhDr. Dana Žáčková v poradně Táboritská nabízí možnost konzultací pracovnicím OSPOD v případech 

složitého rozvodu u klientů – konzultace se může týkat pevnější spolupráce poradny s odděleními 

OSPOD.  Především jde o včasné nasměrování rozvádějících se rodičů do této poradny, která nabízí 

rodičům mediaci k dohodě o úpravě styku s dětmi. 

Informace o akci: Své dotazy, které chcete v poradně probrat, můžete předem napsat 

prostřednictvím emailu: miluse.konecna@csspraha.cz nebo dana.zackova@csspraha.cz  

Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Mařákova 

Název akce: Den otevřených dveří 

Kdy:  3., 5., a 6. října od 9 do 11 hodin  

Adresa: Praha 6, Mařákova 11 

Vedoucí: Mgr. Iva Dušková 

Informace o akci: Prohlídka pracoviště, informace o službě, zodpovězení otázek návštěvníků. 

Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Libeň 

Název akce: Den otevřených dveří 

Kdy: 4. října 2016 od 9 do 15 hodin 

Adresa: Praha 8, Novákových 5 

Vedoucí: Mgr. Martina Sládková 

Informace o akci: Z kapacitních důvodů je nutno se předem nahlásit.  Zájemci získají informaci o 

službě, po předchozí domluvě  e-mailem nebo telefonicky je možné uspořádat i kazuistický seminář. 

Mobil: 604 299 661, email: martina.sladkova@csspraha.cz  

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

Název akce: Den otevřených dveří 
Kdy: 4. října 2016 od 9,00 do 13,00 hodin 
Adresa: Praha 3, Chelčického 39 
Vedoucí: Mgr. Zuzana Chomová 

Informace o akci: Budou připravena 3 obecná stanoviště – na jednom se bude povídat o Viole – 

poradně pro osoby, které mají problém se zvládáním agrese, na druhém o práci Intervenčního centra 
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pro osoby ohrožené domácím násilím (IC) a na třetím o dalších aktivitách IC (podpůrné skupiny a 

rukodělné aktivity pro klientky). V rámci ochutnávky tvořivé dílny si příchozí mohou složit origami. 

Speciální nabídka  

Speciální stanoviště je určeno pro PČR, justici, OSPOD a státní zastupitelství, bude se tam prezentovat 

e-learningová aplikace z projektu Asociace pracovníků intervenčních center APIC 

V „odpočinkové“ místnosti bude běžet prezentace o IC, kterou si mohou všichni prohlédnout. Zájemci 

si mohou odnést zajímavé letáky a publikace.  

Předem se hlaste na emailu: zuzana.chomova@csspraha.cz     

Triangl – centrum pro rodinu 

Název akce: Dny otevřených dveří v TRIANGLU 

Kdy: středa 5. října 2016 a čtvrtek 6. října 2016 

Adresa: Praha 3, Chelčického 39 

Vedoucí:  Mgr. Pavla Jirásková 

Informace o akcích:  

Středa  5. října 2016 od 9,00 do 17,00 hodin 

9.00 setkání s představiteli radnice Prahy 3 a Magistrátu hlavního města Prahy 

10.00 – 11.30 program pro sociální pracovníky OSPOD, pro metodiky prevence a výchovné poradce: 

Triangl – poradenské a terapeutické zařízení pro rodiny a děti (představení pracoviště) 

Mužsko-ženský princip v rodině (přednáška) 

14.00 – 17.00 program pro rodiče a děti 

Tvořivá výtvarná dílna pro děti i rodiče 

Parkour (představení umění pohybu v městském prostoru) 

Žonglovací workshop* 

* přesné časy naleznete na www.centrumtriangl.cz a na FB profilu Trianglu 

Čtvrtek 6. října 2016 od 10,00 do 15 hodin 

10.00 – 11.00 přednáška pro studentky a studenty sociální práce na FF UK: Triangl – poradenské a 

terapeutické zařízení pro rodiny a děti (představení pracoviště) 

11.30 – 12.30 přednáška pro studentky a studenty psychologie na FF a PedF UK: Triangl – poradenské 

a terapeutické zařízení pro rodiny a děti (představení pracoviště) 

14.00 – 15.00 Dítě v krizi (přednáška pro rodiče i odbornou veřejnost) 

Prosíme o potvrzení účasti na emailu: triangl@csspraha.cz 

Informační a poradenské centrum Kontakt 

Název akce: Den otevřených dveří 

Kdy 5. října od 13 do 16 hodin  

Adresa: Detašované pracoviště: Ječná 3, Praha 2 

               Detašované pracoviště: Dělnická 54, Praha 7 

Vedoucí: Mgr. Martina Čiháková 

Informace o akci: Akce je určena odborníkům ze sociální oblasti a pracovníkům z úřadů. V rámci dne 

otevřených dveří budou návštěvníci seznámeni s činností pracoviště. Součástí akce bude i prohlídka 

pracoviště a zodpovězení dotazů. Svou účast potvrďte na emailu: martina.cihakova@csspraha.cz 
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Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS 

Název akce: Den otevřených dveří pro odbornou veřejnost 

Kdy: 5. října 2016 

Prohlídka 1:   9,00 – 10,15 hodin 

Prohlídka 2: 10,30 – 11,45 hodin 

Adresa: Praha 14, Šromova 861 

Vedoucí: Jana Reichlová  

Informace o akci: Je třeba se předem přihlásit na email jana.reichlova@csspraha.cz a uvést čas 

příchodu. Zájemci se dozvědí, jak služba funguje, pro jakou cílovou skupinu je určena, jaké jsou  

podmínky pro přijetí a jaká je délka pobytu. Den otevřených dveří je spojený s prohlídkou zařízení. 

 

Azylový dům Skloněná (pro muže) 

Název akce: Den otevřených dveří  

Kdy: 6. října 2016 od 9 do 16 hodin, 7. října 2016 od 9 do 14 hodin 

Adresa: Praha 9, Malá Skloněná 521 

Vedoucí: Bc. Vratislav Faukner 

Informace o akci: všeobecné informace, podmínky přijetí uživatelů a další postup, prohlídka 

azylového domu. Svou návštěvu ohlaste předem na emailu vratislav.faukner@csspraha.cz  

 

 Azylový dům Šromova 

Název akce: Den otevřených dveří 

Kdy: 6. října 2016 od 8 do 14 hodin, prohlídka s výkladem začíná každou celou hodinu 

Adresa: Praha 14, Šromova 862 

Vedoucí: Martina Majerová, DiS. 

Informace o akci: Pro zájemce je připravena prohlídka zařízení s popisem, jak celkově služba probíhá 

(od podání žádosti do azylového domu, přijetí klienta, průběh spolupráce až po ukončení služby). 

Prezentace kazuistiky. Předem se hlaste na email: martina.majerova@csspraha.cz  

Resocializační a reintegrační programy RRP 

Název akce: Den otevřených dveří od 9 do 12 hodin  - představení pracoviště „Činnost RRP - 
současné formy práce s pachateli trestné činnosti“. 
Kdy: 6. října 2016 
Adresa: Praha 8, Sokolovská 95 
Vedoucí: Zuzana Stancová, DiS. 

Informace o akci: Z kapacitních důvodů se prosím hlaste předem 
na email: prp.alfa.beta@seznam.cz nebo na mobil: 606 265 016 

 

Další informace o sociálních službách CSSP najdete na webu: www.csspraha.cz 
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