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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, DÁMY A PÁNOVÉ,

dostává se Vám do rukou výroční
zpráva

spolku

Společnou

cestou

(dříve občanského sdružení) za rok
2013. I v tomto roce pokračovalo poskytování tří registrovaných sociálních
služeb: Aktivizace rodin o. s. Společnou cestou, Azylového ubytování pro
matky a rodiny s dětmi o. s. Společnou
cestou a Občanské poradny o. s. Společnou cestou. Z hlediska personálního obsazení byla situace stabilní, na pozici ředitelky organizace setrvává Mgr. Iva Poláčková a na pozici předsedy
spolku JUDr. Ondřej Načeradský.
Z událostí roku 2013 lze zvlášť poukázat na spoluorganizování prvního ročníku akce „Noc venku“ v Praze, který proběhl v noci ze čtvrtka 21. na pátek 22.
listopadu v prostorách kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.
Cílem akce bylo poukázat na problematiku a osudy lidí bez domova i získat
potřebnou hmotnou pomoc. Ba úspěšnou realizaci naváže i další ročník plánovaný na čtvrtek 20. listopadu 2014. V rámci služby azylového domu došlo
k dalšímu prohloubení spolupráce s Městskou částí Praha 2, která pronajala
naší organizaci tři malometrážní byty pro poskytování azylového ubytování
pro matky s dětmi. Pro občanskou poradnu pak představoval rok 2013 nad
rámec běžné poradenské a přednáškové činnosti především období příprav
na účinnost nového občanského zákoníku a doprovodní legislativy.
Aktuální situaci organizace lze označit za stabilní, tedy v mezích prostředí
neziskových organizací, které bohužel vstupují do každého kalendářního
roku s nejasnou představou, zda-li se podaří získat dostatek finančních prostředků pro další činnost. Proto bych rád využil této příležitosti k poděkování donorům a dárcům, jakož i všem ostatním, kteří přímo či nepřímo podpořili činnost naší organizace a umožnili jí úspěšně projít rokem 2013, aniž by
muselo dojít pro nedostatek finančních prostředků k omezení rozsahu služeb poskytovaných potřebným občanům naší republiky,
JUDr. Ondřej Načeradský, předseda
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STRUKTURA SDRUŽENÍ V ROCE 2013:

ŘEDITELKA ORGANIZACE:
Mgr. Iva Poláčková
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI:
JUDr. Ondřej Načeradský—předseda sdružení
PaedDr. Marie Vorlová—místopředsedkyně sdružení
RADA SPOLEČNOU CESTOU:
JUDr. Ondřej Načeradský
PaedDr. Marie Vorlová
Daniela Bísková
Ing. Eva Grollová
Milena Svobodová
REVIZNÍ KOMISE:
Daniela Doucková
Veronika Grollová, DiS.
Ing. Petra Kameníková, Ph.D.
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AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ
PRO MATKY A RODINY S DĚTMI
Vedoucí služby:

Mgr. Iva Poláčková

Druh služby:

azylové domy

Forma služby:

pobytová

Kontaktní adresa:

Donovalská 2331, Praha 11—Chodov

Tel. / fax:

272 950 984

E-mail:

azyl@spolcest.cz

Webové stránky:

www.spolcest.cz/azylove-ubytovani

Tak jako v uplynulých letech i v roce 2013 pokračovala naše organizace Společnou cestou v poskytování pobytové sociální služby Azylové ubytování pro matky a rodiny s dětmi. V projeveném zájmu o službu nedošlo k
poklesu a stále, jako v předešlých letech, platí, že poptávka převyšuje naše
kapacitní možnosti. O službu tedy v roce 2013 požádalo celkem 250 osob,
tj. 83 rodin,
rodin které byly tvořeny 48 matkami samoživitelkami, 1 otcem samoživitelem a 34 úplnými rodinami dohromady se 132 dětmi. Z tohoto počtu žádostí jsme opět mohli vyhovět pouze 17.
Oproti roku 2012 došlo k poklesu celkového počtu ubytovaných osob z 88
na 74, což bylo dáno především prodloužením délky pobytu u některých
rodin na max. dobu nepřevyšující jeden rok. Celkem tak v roce 2013 byla poskytnuta podpora 23 rodinám,
rodinám z nichž 6 přešlo z předchozího roku.
Složení uživatelů v Azylovém ubytování
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I přes to, že v součtu byla služba Azylové ubytování poskytnuta méně osobám, došlo díky prodloužení pobytů a navýšení kapacity ke zvýšení
celkového počtu poskytnutých lůžkodnů.

POČET POSKYTNUTÝCH LŮŽKODNŮ
Děti

Dospělí

Celkem

4065

3557

7622

Významnou změnou oproti předchozím létům, ke které došlo v roce
2013, bylo navýšení kapacity služby na 35 lůžek (a to díky navázání bližší
spolupráce s MČ Praha 2 a pronájmem tří bytových jednotek na území této
městské části) a reorganizace některých ubytovacích jednotek. Nadále je
Azylové ubytování poskytováno v jednotlivých bytových jednotkách, a to
v samostatné a komunitní formě. V samostatných bytových jednotkách mají
rodiny k dispozici samostatnou koupelnu a kuchyňský kout. Naproti tomu komunitní bydlení je určeno pro spolubydlení dvou žen s jedním nebo dvěma
dětmi, kde má každá maminka svůj samostatný uzamykatelný pokoj, společně
pak obě uživatelky mohou využívat koupelnu, kuchyň a obývací pokoj.

V průběhu celého roku mohly rodiny využívat všechny činnosti poskytované v rámci služby Azylové ubytování, vedle toho se mohli také zúčastnit různých doprovodných akcí, které pořádali jak pracovníci Azylového
ubytování, tak jiné organizace.

Na začátku roku tak některé z maminek společně s dětmi vyrazily na
plně hrazený víkendový vzdělávací seminář KROKUZ do Říčan u Prahy, kde se
jednak mohly odpoutat od své každodenní reality, především si však mohly
zvýšit svoji zdravotní gramotnost. V průběhu celého roku pak mohly děti
společně se svými rodiči několikrát navštívit promítání filmů v kině Lucerna,
využily také možnost vyzkoušet zdarma atrakce na Matějské pouti. Stejně
jako v předešlém roce pak byla Azylovému ubytování o. s. Společnou ces-
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tou nabídnuta účast v akci Strom splněných přání. Děti dostaly příležitost na
vánoční ozdoby nakreslit vytoužené hračky, které jim pořídili štědří zaměstnanci Českomoravské stavební spořitelny. Na vánoční besídce tak letos děti
nejen ochutnávaly cukroví a vyráběly ozdoby na stromeček, ale mohly si také rozbalit balíček se svým jménem a hračkou, kterou si přály.

Pracovníci Azylového ubytování připravili v roce 2013 pro uživatele
několik akcí, z nichž se nejvíce vydařilo focení s profesionálním fotografem
aneb Na den modelkou.
modelkou Maminky a dokonce i jeden tatínek mohli zažít chvíle, kdy se stali středem pozornosti právě oni, kdy jim byla věnována péče
profesionální vizážistky a fotografa Daniela Michálka. Postupně tak vznikly
fotografie jak maminek samotných, tak i společných fotek s dětmi.

Rok 2013 tak proběhl ve znamení zkvalitňování prostředí, ve kterém je
služba Azylové ubytování poskytována, široké nabídky doplňkových akcí
pro uživatele služby a také prezentaci tématu bezdomovectví široké veřejnosti. Všem, kteří se na těchto aktivitách a akcích podíleli, mnohokrát děkujeme.
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NOC VENKU PRAHA 2013
První Noc venku v Praze proběhla ze čtvrtka 21. 11. 2013 na pátek 22.
11. 2013 v prostorách kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí
v Praze 1.
Pořádajícími organizacemi byla Armáda spásy, VOŠ sociálně pedagogická a teologická Jabok, Sdružení azylových domů v ČR a občanské sdružení Společnou cestou s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy.
Asi jako v celé republice byl čtvrtek pošmourný a šedivý s teplotami
nad nulou, nejnižší noční teplota se držela okolo 4°C. To většině návštěvníků
ale vadit nemuselo, protože hlavní program probíhal v příjemném prostoru
farního klubu. Kdokoliv si tu mohl poslechnout zajímavé povídání, třeba o
zimních programech pro lidi bez domova od Mgr. Jindřicha Exnera
z pražského magistrátu,
magistrátu o bezdomovectví z pohledu studenta sociální práce
nebo o zdravotní problematice lidí bez domova s MUDr. Andreou Pekárkovou.
vou O duchovní slovo se postaral Doc. Michal Kaplánek, ThD. z Jaboku a celou tuto část programu provázel zpěvem a kytarou Strašák z Morčeráda a
hudební uskupení TenSing Praha.
Praha
Potom se program začal ubírat více uvolněně, se svou kapelou vystoupil Vlasta Horváth,
Horváth skupina Jerusalem a těsně před ulehnutím nám zahráli
ještě Audio Attaché.
Attaché
Pro zájemce o klidnější program probíhala v ambitu kostela výstava
fotografií PhDr. Pavla Pěnkavy a Jako doma, o. s.,
s promítání filmu Davida Vondráčka Láska v hrobě či autorské čtení básní Míši Keroušové.
Keroušové
A protože nejen kulturou živ je člověk, ve venkovních prostorách
kostela se podával guláš od Armády spásy, který zdatně konkuroval vynikající čočkové polévce od Kuchařek bez domova z občanského sdružení Jako
doma.
Abychom se po všem tom nabitém programu trochu zklidnili a naladili
na noc, závěrečným slovem a modlitbou nás v krásném kostele Panny Marie
Sněžné provázeli bratři františkáni, kteří pro první ročník Noci venku v Praze
poskytli své prostory. Potom už se část lidí odebrala na noc do svých teplých domovů a 15 odvážlivců si ustlalo ve venkovních prostorách kostela.
Aby akce nezůstala jenom hezkou vzpomínkou, po celou dobu ji dokumentoval profesionální fotograf David Tesař.
Tesař
Celé akce se zúčastnilo i s účinkujícími přibližně na 250 lidí.
lidí Návštěvníci (celkem akci podpořilo 109 dárců) nosili spoustu potravin i oblečení, nejčastěji to byly čaje, konzervy a ponožky. Objevily se ale také třeba spacáky, nápoje a rozličné části oděvů a druhy pochutin.
Akci navštívilo poměrně hodně samotných lidí bez domova, kteří se
do programu sami zapojovali, ať již příspěvkem v úvodní části, hudebním doprovodem nebo dohlížením na nerušený spánek odvážlivců.
První ročník Noci venku v Praze se moc vydařil… a již nyní se těšíme na
hodin.
Noc venku 2014, která odstartuje ve čtvrtek 20. listopadu v 18 hodin
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OBČANSKÁ PORADNA
Vedoucí služby:

JUDr. Ondřej Načeradský

Druh služby:

odborné sociální poradenství

Forma služby:

ambulantní

Kontaktní adresa:

Spytihněvova 162/4, Praha 2—Nusle

Tel. / fax:

223 011 642

E-mail:

poradna@spolcest.cz

Webové stránky:

www.spolcest.cz/obcanska-poradna-o-sspolecnou-cestou

Cílem služeb Občanské poradny je prostřednictvím odborného sociálně-právního poradenství předcházet a řešit nepříznivé sociální situace
těch, kteří se na poradnu obrátí. O naplňování cíle služeb svědčí vysoký počet osob, které službu využívají, ale i jejich zpětné vazby, opakované konzultace a ohlasy organizací a institucí doporučujících občanům služeb Občanské poradny využít (do poradny přichází řada zájemců o službu na základě doporučení pracovníků sociálních odborů městských částí či obecních
úřadů).
Jedná se o bezplatnou službu poradenského typu, která umožňuje prostřednictvím poskytnutých sociálně právních informací, rad, aktivní pomoci a
asistence, řešit občanům sociálně tíživé situace a předcházet jejich vzniku.

Vzhledem k šíři odborného záběru jde o službu svým charakterem
unikátní (viz uvedených 18 oblastí působnosti), která byla po britském vzoru
implementována do prostředí ČR právě z důvodu, že povědomí občanů o
právu a systému státních a samosprávných institucí je nízké, a proto není výjimkou, že dochází k vyloučení z důvodu neznalosti práv či povinností nebo
neschopnosti využít dostupné mechanizmy ochrany a pomoci.

Činnost občanských poraden vychází z předpokladu, že pro osoby
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v tíživé situaci je nezbytné mít k dispozici službu přistupující k jejich životním situacím komplexně.
komplexně Komplexní přístup je nezbytný nejen proto, že zájemci o službu zpravidla nedokáží správně rozlišit, jaká odbornost je nezbytná k řešení jejich situace, ale též proto, že bez komplexního přístupu
dochází k situacím, kdy je situace uživatele řešena pouze z určitého pohledu
(např. z hlediska nástrojů dluhového poradenství) a ostatní aspekty zůstávají
neřešeny. Toho si jsou kvalitně fungující organizace či instituce vědomy, a
proto je časté, že služby poradny využívají osoby, které jsou na ní odkázány jinou organizací či institucí, jelikož v rámci jejich působnosti nelze situaci
dotčené osoby řešit, či je třeba řešit další aspekty (máme-li uvést jen několik příkladů, tak např. Bílý kruh bezpečí věnující se pomoci obětem trestných
činů odkazuje na občanskou poradnu ohledně aspektů civilního či rodinného
práva, nebo ohledně sociálního zabezpečení, soudy doporučují navštívit
poradnu za účelem vysvětlení soudní korespondence a občanské poradny
mají své dobré jméno i u Veřejného ochránce.

V roce 2013 se na nás obrátilo 1.617 klientů.

Poskytli jsme celkem 2.065 konzultací.

A zodpověděli jsme 3.073 dotazů.
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STATISTICKÉ TŘÍDĚNÍ DOTAZŮ PODLE OBLASTI:

Sociální dávky

254

Sociální služby

10

Sociální pojištění

184

PracovněPracovně-právní vztahy

429

Bydlení

211

Rodina a mezilidské vztahy

245

Občanskoprávní vztahy

389

Daně a poplatky

48

Zdravotní pojištění a zdravotnictví

51

Školství a vzdělávání

5

Problematika zadlužování

335

Ochrana spotřebitele

101

Právní systém ČR

1

Právní systém EU

12

Občanské soudní řízení

646

Veřejná správa

60

Trestní právo

90

Základní práva a svobody

1
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SEMINÁŘE REALIZOVANÉ OBČANSKOU PORADNOU V ROCE 2013:

I v roce 2013 probíhal ve spolupráci s Humanitním odborem Městské
části Praha 2 čtyřdílný cyklus zaměřený na problematiku zadlužování občanů,
exekucí a insolvence. Této problematice se rovněž věnovaly dva semináře
pořádané v Neratovicích.
Neratovicích

Na závěr roku pak proběhla rovněž dvě školení zaměřená na prevenci
předlužování seniorů,
seniorů kteří jsou ohroženi nejen v důsledku mediálně již proslulých praktik používaných na předváděcích akcích, ale často rovněž v důsledku zhoršené orientace v současných společenských poměrech a někdy
bohužel rovněž vlastní rodinou, která vylákává od seniora úspory, část důchodu či se na něj snaží nechat napsat půjčky.
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AKTIVIZACE RODIN
Vedoucí služby:

Mgr. Iva Poláčková

Druh služby:

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma služby:

ambulantní x terénní

Kontaktní adresa:

Donovalská 2331, Praha 11—Chodov

Tel. / fax:

272 950 984

E-mail:

aktivizace@spolcest.cz

Webové stránky:

www.spolcest.cz/aktivizace-rodin

Sociální služba Aktivizace rodin je zaměřena na podporu rodičů s dětmi, které vlivem nepříznivé sociální situace nejsou schopny zajistit dětem optimální výchovu, péči a zdravé prostředí pro jejich další vývoj.

Jednotlivé aktivity a činnosti poskytované v rámci této služby jsou
cíleny především na:

• uschopnění, osamostatnění a nabytí zodpovědnosti rodičů za sebe a své
děti s důrazem na zájmy dítěte,

• prevenci odebírání dětí do ústavní péče,
• podporu rodiny v takovém rozsahu, aby děti byly navráceny z ústavní péče zpět do rodiny, je-li to v zájmu dítěte,

• posílení rodičovských rolí a kompetencí,
• podpora při hledání pracovního uplatnění,
• nácvik pracovních dovedností,
• udržení si zaměstnání na otevřeném trhu práce,
• hospodaření s finančními prostředky včetně nácviku spoření do budoucna,
• všestranný rozvoj pozitivních vlastností a dovedností dítěte,
• posílení ochrany dětí před nežádoucími jevy ve společnosti apod.
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V roce 2013 jsme uživatelům služby Aktivizace rodin nabízeli podporu
především ve výše vyjmenovaný oblastech. Jednak šlo o podporu rodiny jako celku, tzn. posilování rodičovských rolí a kompetencí, rodinných vztahů a
stabilizaci rodinného klimatu v rodinách, kde bylo nedostatečně podnětné
prostředí pro výchovu a vývoj dětí. Zde jsme spolupracovali s dalšími odborníky z oblasti logopedie, neurologie a s pracovníky z pedagogickopsychologické poradny. Dále šlo o podporu rodin, kde se objevily značné
výchovné problémy u dospívajících dětí, zde bylo nutné navázat další spolupráci se školským zařízením, kurátorem pro děti a mladistvé a střediskem náhradní výchovné péče. Při práci s rodinou jsme pokračovali v pořádání Rodičovských skupin, ve kterých jsme pracovali s rodiči na podpoře jejich kompetencí a chování ve vztahu k dětem.

Využití terénní formy služby—
služby—celkem 60 uživatelů, z toho 21 žen, 9
mužů a 30 dětí.

Využití ambulantní formy služby—
služby—celkem 50 uživatelů, z toho 18 žen,
8 mužů a 24 dětí.
Dále jsme uživatele podporovali v oblasti vzdělávání, a to jak děti, tak
i dospělé. V praxi zjišťujeme, že se u dětí, vyrůstajících v rodinách ohrožených sociálním vyloučením, často objevují specifické poruchy učení, nízká
motivace k učení, málo podnětné rodinné prostředí mnohdy ovlivněné častým stěhováním rodiny (častější změna školy), nevhodným prostředím, ve
kterém rodina žije (např. ubytovny) apod. To vše v kombinaci s dalšími faktory (např. nízké vzdělání rodičů) má u dětí za následek selhávání ve školním
procesu (opakování ročníků, vysoké absence, výchovné problémy), což ve
výsledku vede k nízké možnosti pozdějšího pracovního uplatnění na trhu
práce, neboť děti často nepokračují po absolvování povinné školní docházky
v dalším stupni vzdělávání. Důraz je zde především kladen na práci s rodinou
jako celkem, tzn. aby rodiče posilovali své kompetence cílené na podporu
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školní úspěšnosti svých dětí. Snahou je ukázat rodičům, jak se s dětmi připravovat do školy, proč je motivovat k učení apod.

Velkou část naší podpory tvořily i aktivity spojené s uplatněním na trhu
práce a stabilizací rozpočtu. Převážnou část rodin, se kterými spolupracujeme, tvoří rodiny s nízkým vzděláním rodičů a nízkou nebo žádnou kvalifikací,
absencí pracovních návyků apod., což jejich uplatnění na trhu práce zhoršuje.
Proto jsme i v roce 2013 realizovali program Zpět do práce, který podporuje
uživatele při snaze vrátit se do zaměstnání.

REALIZOVANÉ SEMINÁŘE PRO UŽIVATELE SLUŽBY:
• Logopedický seminář zaměřený na vývoj řeči u dětí,
dětí jak jej stimulovat a
kdy vyhledat odbornou pomoc.

• Seminář zaměřený na problematiku školní zralosti.
• Zpět do práce.
• Bydlení.
• Hospodaření a vedení rodinného rozpočtu.
• Kurz péče o domácnost a vaření.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2013—NÁKLADY:

Spotřeba materiálu

184 008,-

Spotřeba energie

144 960,-

Pohonné hmoty

45 438,-

Opravy a udržování

44 894,-

Cestovné
Náklady na reprezentaci

8 216,886,-

Ostatní služby

1 127 692,-

Osobní náklady

2 602 923,-

Daně a poplatky

6 720,-

Jiné a ostatní náklady

16 826,-

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

95 828,-

NÁKLADY CELKEM

4 278 391,391,-
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2013—VÝNOSY:

Ministerstvo práce s sociálních věcí ČR

2 200 000,-

Magistrát hl. m. Prahy

785 800,-

Městská část Praha 2

70 000,-

Městská část Praha 3

250 000,-

Tržby z prodeje služeb

118 398,-

Přijaté příspěvky od uživatelů služeb

453 114,-

Dary FO

7 500,-

Dary PO

248 500,-

Asociace občanských poraden
Jiné provozní výnosy

VÝNOSY CELKEM

78 000,63,-

4 211 375,375,-
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2013:
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2013:
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ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2013 PODPOŘILI:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Magistrát hl. m. Prahy
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Asociace občanských poraden
Nadační fond Pískoviště
Unilever ČR, spol. s r. o.
Veronika Carmanová—
Carmanová—Karma Yoga
Daniela Bísková
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UŽIVATELE SLUŽEB AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ
A AKTIVIZACE RODIN DÁLE PODPOŘILI:

Zaměstnanci Českomoravské stavební spořitelny—
spořitelny—odd. Lidských zdrojů, kteří podpořili děti v Azylovém ubytování nákupem vánočních dárků, které si pod stromeček přály.

ZOO Praha,
Praha která umožnila vstup dětem z azylového domu zdarma.

Muzeum hl. m. Prahy,
Prahy které umožnilo dětem a jejich rodičům vstup
zdarma na výstavu Peníze nebo život.

Jízdárna Kobylisy,
Kobylisy která pro děti zajistila zajímavý den v koňském
sedle.

Kino Lucerna,
Lucerna které pravidelně umožňuje dětem v azylovém domě
vstup na filmové projekce zdarma.
Firma Kočka, s. r. o.,
o. která poskytla dětem z azylového domu vstup
zdarma na Matějskou pouť.
Fotograf Daniel Michálek a jeho tým,
tým kteří umožnili ženám v azylovém
domě prožít den jako modelka.

TÍMTO VŠEM ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ A PODPORU
SRDEČNĚ DĚKUJEME!
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STRATEGICKÉ CÍLE ORGANIZACE PRO ROK 2014:
•

hledání

nových prostor pro kancelářské zázemí služeb Azylového

ubytování pro matky a rodiny s dětmi a Aktivizace rodin

•

posílení komunikace s dárci

•

tvorba nových webových stránek

CÍLE JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB PRO ROK 2014:
Azylové ubytování pro matky a rodiny s dětmi
•

pronájem dalších bytových jednotek a navýšení lůžkové kapacity

•

rozvoj služby směrem k ženám v počátečních měsících těhotenství

Občanská poradna:
•

hlavním cílem občanské poradny pro rok 2014 je reagovat na účinnost
nového občanského zákoníku a rekodifikaci doprovázejících předpisů;
lze očekávat, nejen zvýšenou právní nejistotu ve společnosti, ale rovněž zvýšenou potřebu monitorovat a reagovat dopady nové právní
úpravy ve společnosti

•

pokračovat v propagaci činnosti poradny a upozorňovat na aktuální
problémy veřejnost, samosprávné i státní orgány

Aktivizace rodin
•

rozvoj terapeutické školičky pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí
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NA CHODU ORGANIZACE SE V ROCE 2013 PODÍLELI:

Mgr. Iva Poláčková

ředitelka
vedoucí Azylového ubytování pro matky a rodiny s dětmi
a služby Aktivizace rodin

JUDr. Ondřej Načeradský

vedoucí Občanské poradny, statutární zástupce

Lucie Březovská

administrativní a provozní pracovnice

Mgr. Kateřina Čočková
poradkyně

Bc. Alice Doucková
sociální pracovnice

Radim Dušek
účetní

Ivana Hejhalová

pracovní asistentka

Mgr. Pavol Janto

speciální pedagog

Bc. Olga Kavalírová
sociální pracovnice

Mgr. Marta Linková
rodinná terapeutka

Mgr. Petra Skuhrová

poradkyně a sociální pracovnice

Roman Tichý

pracovník údržby

PaedDr. Marie Vorlová
supervizorka
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SPOLEČNOU CESTOU
Spytihněvova 162/4
128 00 Praha 2
2—
—Nusle
Telefon / fax: 223 011 642
E-mail: info@spolcest.cz
Web: www.spolcest.cz

