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„Nestaví-li dům Hospodin,
nadarmo se namáhají stavitelé.
Nestřeží-li město Hospodin,
nadarmo bdí strážný.”

Výroční zpráva za rok 2013 je tu. Opět po roce nám dává možnost podívat se zpět na rozvoj a práci NADĚJE

a alespoň ve stručnosti představit uplynulé zápasy i úspěchy. Především je ale příležitostí k poděkování všem

Vám – zaměstnancům, členům, dobrovolníkům, dárcům i donátorům.

Rok 2013 byl obdobím mnoha novinek, změn a událostí. V lednu jsme založili tři nové pobočky v Lovosicích,

Vejprtech a Kadani. Během celého prvního pololetí jsme řešili nedostatek finančních prostředků na provozování

našich služeb v několika pobočkách. V průběhu druhého pololetí jsme se intenzivně připravovali na změny, které

přináší nový občanský zákoník. Rok 2013 byl i obdobím řady personálních změn. V březnu se rozhodla předat

svou funkci svému nástupci paní Petra Lakatošová, oblastní ředitelka v Praze. V červnu se konala Valná

hromada, která zvolila nové předsednictvo. Z vlastního rozhodnutí zde po 23 letech opustil post předsedy

NADĚJE její spoluzakladatel Ilja Hradecký. V pozici členů předsednictva se také rozhodli nepokračovat Eva

Ludvíčková, Kateřina Němcová a Josef Baránek. Všem patří velký dík za roky obětavé práce i osobního nasaze-

ní pro rozvoj NADĚJE.

Pár desítek stran výroční zprávy zcela jistě nemůže postihnout skutečný rozsah služeb a každodenní práci

všech pracovníků. Za všemi těmi čísly, grafy a údaji se však skrývá to nejdůležitější, to, co statistiky nesledují –

úsměvy, podané ruce, objetí, skutečná osobní účast, zájem, naslouchání a pomoc. Tedy to, co je podstatou

a skutečným obsahem všech služeb NADĚJE.

Během celého roku jsme se mohli v každém okamžiku přesvědčovat o pravdivosti slov Žalmu 127, že jen

s Božím požehnáním a pomocí má naše práce a služba opravdovou hodnotu i cíl. Díky Bohu za to, že byl, je

i bude s námi.

A ještě jednou díky Vám všem, milé kolegyně a kolegové, díky všem velkým i malým dárcům a donátorům, všem

členům i dobrovolníkům, díky za Vaši práci, podporu, obětavost i modlitby. Pán Bůh ať zůstává s námi všemi!

Bible, Žalm 127, 1



Účelem, cílem a společným zájmem členů je vybudování a provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem
na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje NADĚJE jako svou hlavní činnost služby
duchovní, sociální, zdravotní, poradenské, osvětové, vzdělávací, výchovné, apod., včetně doplňkových služeb.
Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, na rodiny, děti i rodiče, lidi sociálně vylouče-
né nebo jinak znevýhodněné nebo ohrožené s cílem podpořit jejich kompetence a zlepšit vztahy. Pracuje
s dětmi, mládeží, dospělými, i seniory.

(od roku 1997) se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Zaměřuje se na prevenci
sociálně patologických jevů, podporu v osobních a rodinných situacích a při přebírání odpovědnosti za vlastní
život, na prevenci závislostí, motivaci k učebním a pracovním návykům a získání kvalifikace pro další uplatnění
v životě.

(od roku 1995) vznikl na podporu náhradní rodinné péče jako alternativy pro opuštěné děti
přijetím do otevřené rodiny. Důraz se klade na integraci do společnosti. Nyní je rozšířen o mateřské centrum.
Program podpory rodiny je propojen s programem pro děti a mládež.

(od roku 1990) pomáhá širokému okruhu lidí, kteří se nacházejí v různorodých nepřízni-
vých životních situacích. Jsou jimi nejen lidé přežívající dlouhodobě na ulici, ale také mladí dospělí, kteří ztratili
své zázemí, lidé, kteří se náhle ocitli bez bydlení, včetně seniorů, a také lidé bezdomovstvím přímo či nepřímo
ohrožení. Zvláštním zaměřením programu je podpora rodin a jednotlivců ve vyloučených lokalitách.

(od roku 1992) je komplexem služeb dětem, mladým lidem a dospělým se
zdravotním postižením, nejvíce služeb je určeno lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je
podpora kvality života klientů s akcentem na integraci do společnosti.

(od roku 1991) je soustavou služeb lidem v seniorském věku. Terénní a ambulantní služby
podporují setrvání seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí. Lidem, kteří potřebují stálou péči, jsou určeny
pobytové služby.

(od roku 2000) vychází z vnitřní potřeby poskytovat kvalitní profesionální služby. S tím
souvisí udržování, prohlubování a zvyšování kvalifikace všech spolupracovníků. V roce 2007 NADĚJE získala
akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí jako vzdělávací instituce, v roce 2009 akreditaci Ministerstva
vnitra.

(od roku 1990) je naplněním stanov NADĚJE a pilířem veškerých jejích aktivit. Vychází
z přesvědčení, že k charitativní pomoci a sociální službě je potřebné přidat i pomoc duchovní. Křesťanská
pastorační péče podle konfese klientů a misijní služba je součástí práce ve všech pobočkách.

Program pro děti a mládež

Program pro rodiny

Integrační program

Program pro lidi s handicapem

Program pro seniory

Program vzdělávání

Misijní program
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POMÁHÁME LIDEM

PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ Litomyšl, Plzeň, Písek, Litoměřice, Vizovice

PROGRAM PRO RODINY Litomyšl, Horní Cerekev

INTEGRAČNÍ PROGRAM
Práce s lidmi bez domova
Práce ve vyloučených lokalitách

Praha, Česká Třebová, Jablonec nad Nisou,
Mladá Boleslav, Plzeň, Písek, Litoměřice,
Roudnice nad Labem, Liberec, Klášterec nad Ohří,
Kadaň, Lovosice, Vejprty

PROGRAM PRO LIDI S HANDICAPEM Otrokovice, Zlín, Nedašov, Vsetín

PROGRAM PRO SENIORY Nedašov, Vysoké Mýto, Brno, Zlín

PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ pro všechny pobočky

MISIJNÍ PROGRAM pro všechny pobočky

POMÁHEJTE S NÁMI

POMÁHÁME LIDEM
PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ Litomyšl, Plzeň, Písek, Litoměřice, Vizovice
PROGRAM PRO RODINY Litomyšl, Horní Cerekev
INTEGRAČNÍ PROGRAM

Práce s lidmi bez domova
Práce ve vyloučených lokalitách

Praha, Česká Třebová, Jablonec nad Nisou,
Mladá Boleslav, Plzeň, Písek, Litoměřice,
Roudnice nad Labem, Liberec, Klášterec nad
Ohří, Kadaň, Lovosice, Vejprty

PROGRAM PRO LIDI S HANDICAPEM Otrokovice, Zlín, Nedašov, Vsetín, Litoměřice
PROGRAM PRO SENIORY Nedašov, Vysoké Mýto, Brno, Zlín
PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ pro všechny pobočky
MISIJNÍ PROGRAM ve všech pobočkách
POMÁHEJTE S NÁMI



NADĚJE o.s., se sídlem v Praze 5, K Brance 11/19e

POBOČKA PRAHA, K Brance 11/19e, 155 00 PRAHA 5

POBOČKA NEDAŠOV, 763 32 Nedašov 161

POBOČKA VYSOKÉ MÝTO, Nám. Naděje 731, 566 01 Vysoké Mýto

POBOČKA ČESKÁ TŘEBOVÁ, Semanínská 2084, 560 02 Česká Třebová

POBOČKA ZLÍN, Bratří Sousedíků 349, 760 01 Zlín

STŘEDISKO VIZOVICE, Masarykovo nám. 418, 763 12 Vizovice

POBOČKA BRNO, Ptašinského 13, 602 00 Brno

POBOČKA OTROKOVICE, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice

POBOČKA VSETÍN, Rokytnice 327, 755 01 Vsetín

POBOČKA PLZEŇ, Železniční 36, 301 00 Plzeň

POBOČKA PÍSEK, Nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek

POBOČKA JABLONEC NAD NISOU, Emilie Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou

POBOČKA LIBEREC, Kateřinská 156, 460 14 Liberec

POBOČKA MLADÁ BOLESLAV, Štyrsova 918, 293 01 Mladá Boleslav

POBOČKA LITOMĚŘICE, Želetická 11, 412 01 Litoměřice

POBOČKA ROUDNICE NAD LABEM, Sladkovského 1365, Roudnice nad Labem

POBOČKA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, Osvobozená 556, 431 51 Klášterec nad Ohří

Mgr. Ilja Hradecký, předseda a ústřední ředitel
Registrace u MV ČR dne 21. 8. 1990 pod č. VSP/1-2274/90-R, IČO: 00570931, DIČ: CZ00570931
Tel. 222 521 110, fax: 222 521 115, e-mail: nadeje@nadeje.cz, http://www.nadeje.cz

Mgr. Petra Lakatošová, oblastní ředitelka

František Švach, oblastní ředitel

Ing. Milan Nádvorník, místopředseda a oblastní ředitel

Jana Pakostová, DiS., vedoucí pobočky

Mgr. Kateřina Pivoňková, místopředsedkyně a oblastní ředitelka

Mgr. Kateřina Pivoňková

Ing. Jana Seberová, oblastní ředitelka

Mgr. Pavel Polák, oblastní ředitel

Ing. Michal Vodák, vedoucí pobočky

Daniel Svoboda, B.Th., oblastní ředitel

Daniel Svoboda, B.Th.

Bc. Jan Vaněček, místopředseda a oblastní ředitel

Mgr. Radek Hanzl, vedoucí pobočky

Bc. Ivona Horáková, DiS., vedoucí pobočky

Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel

Mgr. Theodor Bogdan Bláha, vedoucí pobočky

Miroslava Chrzová, DiS., vedoucí pobočky

POBOČKA LITOMYŠL, Matěje Kuděje 14, 570 01 Litomyšl

STŘEDISKO HORNÍ CEREKEV, Smetanova 384, 394 03 Horní Cerekev

Jitka Nádvorníková, DiS., vedoucí pobočky

Ing. Jana Šťastná, vedoucí střediska

Údaje se mohou v průběhu roku změnit, aktuální stav je na www.nadeje.cz.

3

NADĚJE  se sídlem v Praze 5, K Brance 11/19e

POBOČKA PRAHA, K Brance 11/19e, 155 00 PRAHA 5

POBOČKA NEDAŠOV, 763 32 Nedašov 161

POBOČKA VYSOKÉ MÝTO, Nám. Naděje 731, 566 01 Vysoké Mýto

POBOČKA LITOMYŠL, Matěje Kuděje 14, 570 01 Litomyšl

POBOČKA ČESKÁ TŘEBOVÁ, Semanínská 2084, 560 02 Česká Třebová

POBOČKA ZLÍN, Bratří Sousedíků 349, 760 01 Zlín

STŘEDISKO VIZOVICE, Masarykovo nám. 418, 763 12 Vizovice

POBOČKA BRNO, Ptašinského 13, 602 00 Brno

POBOČKA OTROKOVICE, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice

POBOČKA VSETÍN, Rokytnice 327, 755 01 Vsetín

POBOČKA PLZEŇ  Železniční 36, 301 00 Plzeň

POBOČKA PÍSEK, Nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek

POBOČKA JABLONEC NAD NISOU, Emilie Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou

POBOČKA LIBEREC  Kateřinská 156, 460 14 Liberec

POBOČKA MLADÁ BOLESLAV, Štyrsova 918, 293 01 Mladá Boleslav

POBOČKA LITOMĚŘICE, Želetická 11, 412 01 Litoměřice

POBOČKA ROUDNICE NAD LABEM, Sladkovského nám. 1365, Roudnice nad Labem

POBOČKA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ  Osvobozená 556, 431 51 Klášterec nad Ohří

POBOČKA LOVOCICE  Nádražní 805/18, 410 02 Lovosice

POBOČKA VEJPRTY  Přísečnická 456, 431 91 Vejprty

POBOČKA KADAŇ Jana Švermy 569, 432 01 Kadaň

STŘEDISKO HORNÍ CEREKEV, Smetanova 384, 394 03 Horní Cerekev

,

,

,

,

,

,

,

Bc. Jan Vaněček, předseda a ústřední ředitel
Zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 975 IČO: 00570931, DIČ CZ00570931
Tel. 222 521 110, fax: 222 521 115, e-mail: nadeje@nadeje.cz, http://www.nadeje.cz
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Ing. Milena Havrdová, oblastní ředitelka

str. 32
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Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel
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Mgr. Theodor Bogdan Bláha, vedoucí pobočky
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Miroslava Chrzová, DiS., vedoucí pobočky
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B Th. Luboš Čapek, DiS.  vedoucí pobočky
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Miroslava Chrzová, DiS.
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Středisko Horní Cerekev je organizačně začleněno jako součást pobočky Litomyšl.
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Údaje se v průběhu roku mění, aktuální stav je na www.nadeje.cz.
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Poslání sociální služby

.

v příslušných dokumentech definujeme jako:

Poslání NADĚJE podle Stanov: Posláním NADĚJE je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření.
K naplnění svého poslání užívá NADĚJE soustavu svých služeb.
Praktické uplatňování evangelia, tedy křesťanské principy práce, vyjadřuje text:

(Bible, Evangelium podle Matouše 25, 35-36)

Poslání sociální služby navazuje na poslání NADĚJE

1.

2.

Hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem
nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.
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Základní zásady poskytování sociálních služeb definujeme odvozeně od Kodexu etiky:

Ctít osobní svobodu a práva každého klienta do té míry, aby zároveň nedocházelo k omezení svobody
a práv druhých osob.
Chovat se ke každému klientovi vždy uctivě a s vědomím, že naše služby jsou určeny právě jemu. Vidět
v něm svého bližního a přistupovat k němu laskavě, zdvořile, s láskou a s respektem. Vytvářet atmosféru
důvěry a bezpečí
Nehovořit o klientovi v jeho přítomnosti ve třetí osobě
Při poskytování služeb klienta nediskriminovat (např. z hlediska vyznání, národnosti či osobní sympatie).
U každého klienta podporovat jeho rozvoj, včetně rozvoje duchovního.
Nikdy klienta nepoškodit.
Pracovní zatížení klienta včetně příležitostných prací je možno připustit pouze po jeho jednoznačném
souhlasu, a to jen v rámci plánovaného rozvoje osobnosti.
Nenechat si od klienta sloužit (ani bezplatně, ani úplatně) nepřijímat peníze ani věcné dary a žádným
způsobem klienta nezneužít.
Nevnášet do kontaktu s klientem své osobní problémy ani pracovní záležitosti a současně zachovávat
potřebnou empatii.
Nepřipustit ani náznak intimního vztahu ke klientovi nebo jeho rodinným příslušníkům, od vztahu
intimního odlišovat lidský citový vztah ke klientovi.
Podporovat dobrou spolupráci Naděje s rodinou klientů a v rámci možností též dobré vztahy klientů
s jejich rodinnými příslušníky.
Nedát ani nepůjčit klientu peníze (ani služební, ani vlastní
Zachovávat profesionální mlčenlivost o skutečnostech týkajících se klienta.

a)

b)

.
c) .
d)
e)
f)
g)

h)

I)

j)

k)

l) ).
m)

Schváleno předsednictvem v Praze dne 11. listopadu 2009
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Předsednictvo
Předsednictvo je nejvyšším výkonným orgánem v období mezi zasedáními Valné hromady. V roce 2013
zvolila Valná hromada předsednictvo ve složení:
Bc. Jan Vaněček, předseda a ústřední ředitel (Liberec)
Ing. Milan Nádvorník, místopředseda a oblastní ředitel (Litomyšl)
Mgr. Kateřina Pivoňková, oblastní ředitelka (Zlín)
Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel (Terezín)
Ing. Martina Hradecká, hlavní ekonom (Praha)
Mgr. Ilja Hradecký (Praha)
Mgr. Jana Chovancová (Zlín)
Mgr. Petra Lakatošová (Praha)
Tomáš Rejman, (Litomyšl)

Ředitelská rada
Veřejně prospěšné služby jsou poskytovány v pobočkách. Některé pobočky jsou sdruženy v oblast. Oblasti
jsou řízeny oblastními řediteli. Výkonným orgánem řízení je ředitelská rada:
Bc. Jan Vaněček, ústřední ředitel (ústředí)
Ing. Milena Havrdová, oblastní ředitelka (Jablonec nad Nisou)
Ing. Martina Hradecká, hlavní ekonom (ústředí)
Bc. Jan Kadlec, oblastní ředitel (Praha)
Ing. Milan Nádvorník, oblastní ředitel (Vysoké Mýto)
Mgr. Kateřina Pivoňková, oblastní ředitelka (Zlín)
Mgr. Pavel Polák, oblastní ředitel (Otrokovice)
Ing. Jana Seberová, oblastní ředitelka (Brno)
Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel (Litoměřice)
Daniel Svoboda, B.Th., oblastní ředitel (Plzeň)
František Švach, oblastní ředitel (Nedašov)

Předsednictvo po valné hromadě v roce 2013
Zleva:

Ilja Hradecký

Jana Chovancová, Martina Hradecká,
Aleš Slavíček, Petra Lakatošová,

Kateřina Pivoňková,Tomáš Rejman,
Milan Nádvorník, Jan Vaněček,

Ředitelská rada v roce 2013
Zleva: Daniel Svoboda, Jana Seberová, Pavel
Polák, Milena Havrdová,Jan Kadlec, Martina
Hradecká, František Švach, Kateřina Pivoňková,
Milan Nádvorník, Jan Vaněček, Aleš Slavíček
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NADĚJE od svého vzniku v roce 1990 navazuje spolupráci a cíleně vyhledává partnerství na všech úrovních.
Vycházíme z předpokladu, že bez účinné spolupráce s veřejnou správou, samosprávou i partnerskými organiza-
cemi není možné účinně poskytovat služby lidem, kteří u nás hledají pomoc a podporu. Vedle aktivního působení
v sítích a střešních organizacích vyhledáváme další možnosti spolupráce, a to jak formální, tak neformální.

Velmi důležité je členství NADĚJE ve střešních organizacích, na jejichž činnosti se aktivně podílí. Již celou řadu
let je NADĚJE členem a součástí spolku poskytovatelů sociálních služeb SKOK, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR, České asociace pečovatelské služby, České Alzheimerovské společnosti, Vězeňské
duchovenské péče, Sdružení azylových domů a dalších organizací. Působí v České federaci potravinových
bank a přispívá k aktivitám neformálního sdružení poskytovatelů sociálních služeb Platforma 10, které vyjedná-
vá s MPSV o situaci a financování sociálních služeb.

Také na mezinárodní úrovni se NADĚJE angažuje, zejména v Evropské federaci národních sdružení pracujících
s bezdomovci FEANTSA. Partnerství navazuje a udržuje i s jinými organizacemi, příkladem jsou dlouholeté
vztahy s německým dobročinným spolkem Hoffnung und Hilfe ze Schwarzwaldu.

NADĚJE usiluje o dobrou kvalitu poskytovaných služeb, které podporuje ze státního rozpočtu Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Velmi důležitá je také
finanční podpora krajů, měst, obcí, městských částí, úřadů práce i soukromých donátorů, stejně jako realizace
projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.

Spolupráce a partnerství velmi dobře funguje i na místní a regionální úrovni, kde jednotlivé pobočky NADĚJE
spolupracují s řadou veřejných, soukromých i neziskových subjektů. NADĚJE usiluje o to, aby byla důvěryhod-
ným partnerem veřejné správě i jiným poskytovatelům sociálních služeb. Zástupci NADĚJE se podílí na koncep-
cích řešení bezdomovství a působí v několika pracovních skupinách na národní, krajské i místní úrovni. Vedoucí
pracovníci participují na komunitním plánování měst, a také na tvorbě a aktualizaci střednědobých plánů
sociálních služeb v krajích.

Pracovníci pobočky Praha tradičně spolupracovali s hlavními poskytovateli služeb pro lidi bez domova: Měst-
ským centrem sociálních služeb, Armádou spásy a Arcidiecézní charitou. Přínosné bylo zahájení spolupráce
s dobrovolníky i řešiteli několika projektů: rozšílila se nabídka aktivit pro klienty (např. socioterapie pro mladé
bezdomovce, vzdělávací semináře) a zároveň jsme díky spolupráci získali nové možnosti k prezentaci pobočky
a v oblasti fundraisingu. Významná byla spolupráce s JABLOTRON ALARMS a.s. ohledně podpory mimořád-
ných zimních ubytovacích kapacit pro lidi bez domova. Pracovníci pobočky se aktivně na městských částech
zapojovali do tvorby plánu rozvoje sociálních služeb.

V Otrokovicích NADĚJE významně spolupracuje s městem Otrokovice, obcemi a organizacemi zapojenými
do procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování. Město Otrokovice se podílí finančně
i nefinanční podporou na fungování a rozvoji NADĚJE i na řešení problematiky života lidí se zdravotním postiže-
ním na Otrokovicku. Z organizací bychom chtěli zmínit především SENIOR p.o., kterému děkujeme za vynikající
spolupráci a podporu.

Ve Zlíně si velmi vážíme spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA, které vysílá dobrovolníky přímo ke klien-
tům – seniorům. Žáci ze Základní školy Kvítková ve Zlíně docházeli za našimi seniory na pravidelné společné
tvoření v rámci aktivizačních programů. Trvalá a důležitá je spolupráce mezi zlínskou pobočkou a Sdružením
pro pomoc mentálně postiženým osobám (SPMP). Díky ní mohou naši klienti využívat nabídky tohoto sdružení
k účasti na kulturních akcích a zájezdech. Při sportovních trénincích a přípravě turnajů sportovců s handicapem
spolupracujeme s Českým hnutím speciálních olympiád a s Českým svazem mentálně postižených sportovců.
V roce 2013 se upevnila naše spolupráce s Městským divadlem Zlín. Mohli jsme zde realizovat naší benefiční
akci Kabelkový VELEtrh, sdíleli jsme propagaci, aktivně se účastnili dobročinného vánočního bazaru v divadle
a byli jsme obdarování výtěžkem dobročinné aukce. Za užitečnou považujeme spolupráci s regionálními
sdělovacími prostředky Zlínský deník, Kiss Rádio publikum a Český rozhlas Brno. Mediálně podporují naše
benefiční aktivity, veřejnost informují o poskytovaných službách. Příznivě se vyvíjí spolupráce s Potravinovou
bankou v Ostravě.

V Litomyšli dlouhodobě spolupracujeme s Církví bratrskou, základními a střeními školami, Farní Charitou
Litomyšl a dobrovolníky Pedagogické školy. Občanské sdružení Amalthea pravidelně pořádalo v Domě Naděje
přednášky pro pěstounské rodiny. V oblasti primární prevence jsme navázali spolupráci s lektorem organizace
Lidé mezi světy Ing. Petrem Kadlecem. Právní problematiku dětí řešíme ve spolupráci s OSPOD a Městskou
policií Litomyšl. Se skauty a Rodinným a informačním centrem organizujeme akce pro rodiny s dětmi.

Pobočky spolupracují s církvemi při zajišťování pastorační péče, bohoslužeb a programů ke křesťanským
svátkům. Pro školy připravují vzdělávací přednášky zaměřené na prevenci a umožňují praxi studentů středních
a vysokých škol. Systém celoživotního vzdělávání zaměstnanců včetně akreditovaných kurzů je otevřený
i pro pracovníky jiných organizací.


































































































