Vážení čtenáři ,
rádi bychom Vás informovali o možnosti kontaktovat sociální pracovníky městských úřadů
Chrast, Luže, Skuteč) na území MAS SKCH, který Vám bezplatně poradí a podpoří Vás
v řešení Vaší nepříznivé sociální situace.




Potřebujete radu nebo pomoc?
Dostali jste se do nepříznivé sociální situace, se kterou si nevíte rady?
Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o osobu blízkou?

Příklady oblastí, ve kterých Vám může sociální pracovník pomoci:
1. Zajištění péče - např. máte blízkou osobu v LDN a nevíte, jak zajistit péči po
propuštění, jak získat příspěvek na péči, jak vybrat a zajistit vhodnou sociální službu,
zažádat o pečovatelskou službu města pro občany měst a místních částí atd.,
2. Bydlení – pomoc a podpora při udržení stávajícího bydlení, s hledáním bydlení, popř.
náhradního bydlení v případě nevyhovujícího prostředí,
3. Finance - podpora při správném hospodaření s financemi, poskytnutí informací o
sociálních dávkách, pomoc při řešení situace hmotné nouze, při řešení dluhové
problematiky, hledání zaměstnání atd.
4. Jednání na úřadech a dalších institucích - pomoc při komunikaci a jednání na
úřadech, pomoc při vyplnění žádostí a zprostředkování sociálních dávek, poradenství
v oblasti sociálního zabezpečení, rozvod, výživné atd.
5. Pomoc při řešení dalších situací, jež nejsou uvedeny a jsou v kompetenci sociálního
pracovníka, např. péče druhé osoby z důvodu zdravotního postižení, duševního
onemocnění, pomoc obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí, seniorům,
cizincům, osobám užívajícím alkohol či jiné návykové látky…
Každému, kdo chce řešit a změnit svoji nepříznivou životní situaci.
Sociální pracovník vždy:
 Poskytuje podporu a pomoc diskrétně každému bez rozdílu
 Nabídne možnosti řešení situace a respektuje Vaše rozhodnutí, spolupráci můžete
kdykoliv ukončit.
 Podporuje samostatnost a schopnosti klientů.
 Přistupuje ke každému individuálně.
 Dodržuje mlčenlivost a osobní údaje předává jen se souhlasem osoby.
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE V Chrasti
Sociálního pracovníka můžete osobně navštívit zcela nezávazně a anonymně v kanceláři
správního a sociálního odboru MěÚ Chrast nebo telefonicky kontaktovat na níže uvedeném
telefonním čísle.
Kontakt:
sociální pracovnice
Městský úřad Chrast
Bc. Helena Fejtková
www.mestochrast.cz
Správní a sociální odbor
(469 633 690)

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE V LUŽI
Každý pátek od 7:00 do 15:30 v budově pečovatelské služby Luže nebo
na telefonním čísle 730 871 334
DŮLEŽITÉ PRO VÁS!
Nemusíte být klientem pečovatelské služby, abychom Vám v oblastech sociální práce
pomohli. Pro ty, co ještě stále váhají a neví, jak poprosit o pomoc nebo radu, se nabízí
možnost oslovit přímo pracovnice pečovatelské služby, a to buď v terénu, nebo na tel. čísle
469 672 015. Pracovnice jsou odborně proškolené a připravené Vám pomoci.
Kontakt:
Bc. Gabriela Jírová
sociální pracovnice
Tel. 730 871 334

Pečovatelská služba Luže
Na Výsluní 9, 538 54 Luže
www.luze.cz/pece-a-sluzby/pecovatelska-sluzba/

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE VE SKUTČI
Od 1. 3. 2018 je Vám denně k dispozici v budově Městského úřadu ve Skutči v 1. patře
sociální pracovnice
Mimo úřední dny tedy pondělí a středu, je důležité předem domluvit schůzku se sociální
pracovnicí osobně nebo na telefonním čísle 731 557 462.
Kontakt:
Jitka Veverková
sociální pracovnice
Tel.: 731 557 462,
e-mail: socialni@skutec.cz

Městský úřad Skuteč
Palackého náměstí 133
539 73 Skuteč

