
  

 

Beseda „Pohotovost pro bolavou duši“ 
  ve čtvrtek 19. ledna 2017, od 17:00 do 19:00 hodin 

Městská knihovna Dobříš, Školní 36 
 

 

Mgr. Sylva Vozábová si s vámi bude povídat nejen o svých osmiletých 
zkušenostech z práce na Lince důvěry, ale i o tom, proč je dobré 

nezůstávat se svým trápením sám a jakou pomoc může každý z nás 
vyhledat. 

 
V případě zájmu zajistíme osobní asistenci pro vaše dítě, 

kontaktujte koordinátorku Hanku Petákovou 

na tel.: 775 760 353, email: hana.petakova@cpkp.cz. 
 

Program a malé občerstvení jsou zdarma. Bezbariérový přístup. 
 

Realizováno v rámci projektu Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů 

č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001507. 
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