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Vážený pane starosto, vážení obyvatelé Špindlerova Mlýna
rádi
bychom
Vám
představili
službu
odborného
sociálního
poradenství
Centrum psychologické podpory, z.s., dovolujeme si Vás oslovit a požádat
o spolupráci.
Jsme již zavedená nestátní nezisková organizace, která poskytuje formou základního
a odborného poradenství sociální služby občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
a životní situaci. Služby poskytují kvalifikovaní psychologové a terapeuti, manželský
a rodinný poradce a sociální pracovnice, od letošního roku bezplatně pro občany
v krizové situaci. V Registru poskytovatelů sociálních služeb nás naleznete pod číslem
(Identifikátor služby) 8615860, také v on-line registru na: http://1url.cz/CbUP .
Posláním naší organizace je především poskytovat psychologické poradenství,
poradenské, psychoterapeutické a sociálně – právní služby lidem v nepříznivé
psychické a sociální situaci, kterou nejsou schopni sami řešit, a také podporovat
a provázet rodiny či jejich jednotlivé členy při zvládání náročných životních
situací.
Činnost poradny je financována z dotací Královéhradeckého kraje a MPSV a příspěvkem
MěÚ Vrchlabí, které však nepokryjí veškeré náklady činnosti poradny.
Vaši obyvatelé mohou využít (nebo již využívají) naše služby – v současnosti k nám
aktivně dochází 1 osoba z Vašeho města, z celkového počtu 102 klientů (stav ke dni 7. 7.
2015), proto se obracíme se na Vás, vážení představitelé obce, s prosbou o předání
informací o naší organizaci jako o zdroji pomoci pro své spoluobčany a Vaše město o
finanční částku, která by nám pomohla v plnění našeho poslání - poskytovat služby
klientům našeho kraje v akutní či chronické krizi bezplatně a v co nejkratším termínu.
Bez přispění (byť i malého) ze strany měst a obcí nelze především upravit čekací lhůty
tak, jak by si uživatelé představovali (pohybují se nyní mezi čtyřmi až šesti týdny, což je
pro klienta s akutním problémem neúnosná doba). Můžeme vám nabídnout jistotu, že
Vaše finanční prostředky budou smysluplně využity pro odborné sociální poradenství
obyvatelům našeho regionu v obtížné životní situaci.
Rádi se dostavíme k osobnímu představení poradny a jejího fungování, předání bližších
informací o financování této sociální služby, k projednání možností naší vzájemné, užší
spolupráce.
Děkujeme za váš čas, věnovaný prostudování této nabídky a budeme se těšit na osobní
setkání a případnou spolupráci.
Za tým pracovníků Centra psychologické podpory, z.s.
PhDr. Eva Březinová, statutární orgán CPP, z.s.
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