Reakce účastníků projektu Plánování rozvoje sociálních služeb
ve Středočeském kraji prostřednictvím odborných partnerství –
zkráceně Podpora odborných partnerství:

"Milé dámy v CpKP,
chci Vám ještě jednou poděkovat za úžasnou konferenci, která mě znovu povzbudila
v tom, že děláme dobře a že jsou mezi námi lidé, kteří to vidí stejně jako my. Také
jsem musela dál přemýšlet, kdo všechno je pro nás komunitou a s kým mohu sdílet
náš život a svědectví našeho života.
Jste pro mne inspirací a moc Vám děkuji za Vaši práci. "
Jitka Pogranová

"Dobrý den,
ještě jednou bych chtěla poděkovat za možnost s vámi spolupracovat na projektu
Podpora odborných partnerství. Včerejší workshop považuji za velmi povedený.
Povedená je i publikace, kterou jsme včera na workshopu obdrželi. Líbí se mi, jak jste
upravili příběhy ze scénářů a pěkně doplnili ilustracemi.
Nepřestávám doufat, že naše snažení bude mít nějaký odraz i do praxe. Včerejší
workshop mě v tomto směru povzbudil.
Držím palce, ať se vám daří. A pokud byste někdy něco potřebovali, neváhejte se na
mě obracet.
Mějte se pěkně a zdravím."
Mgr. Jitka Hošťálková,
zpracovatelka analýz

"Dobrý den,
…zároveň moc děkuji za včerejší setkání (závěrečný workshop 21. 5.), moc se nám to
s kolegou Novákem líbilo, bylo to zajímavé a inspirující a jsem moc ráda, že jsem se
mohla zapojit do projektu Podpora odborných partnerství.
Při nějaké další společné akci na shledanou – pozdravujte kolegyně."
Mgr. Martina Michalcová,
projektová manažerka Spokojený domov, o. p. s.

"Dobré odpoledne,
workshop byl mimořádně vydařený - díky za příležitost se zúčastnit.
Se srdečným pozdravem"
Mgr. et Ing. Matěj Lejsal,
ředitel Domova Sue Ryder

"Pěkný a ještě lepší den,
včera dorazila publikace a přečetla jsem ji jedním dechem. Opravdu moc se mi líbila,
je nápaditá, neotřelá, hezké grafické zpracování, pro ty, kterých se to týká, to bude
pohlazení. Vezmu si ji v pátek na výcvik a ukážu ji kolegům, kteří se také setkávají
s rodinami v terénu, a dám Vám potom vědět, jaký by byl zájem. Beru ji určitě na
červencové setkání pečujících. Jste šikulky. Děkuju moc, že jsem se mohla zúčastnit
a za tu příležitost a přeju hodně úspěchů a ať máte ještě hodně takových skvělých
nápadů. Díky
S přáním všeho dobrého a s úctou"
Markéta Trejbalová

"Díky všem za inspirativní a milé setkávání. Těším se zase na nějaké další."
Stáňa Krejčíková
FCH Starý Knín

