Mìstský úøad Hlinsko
Odbor sociálních vìcí, školství a zdravotnictví

Dostali jste se do nepøíznivé životní
situace, se kterou si nevíte rady?
Kontaktujte nás a my Vám ZDARMA poradíme, pøijedeme za Vámi,
pomùžeme nebo zprostøedkujeme pomoc v tìchto oblastech:
Bydlení
Pomoc pøi udržení stávajícího bydlení, pomoc s hledáním
náhradního bydlení, poradenství v oblasti nájemních smluv apod.
Finance
Poradenství týkající se pùjèek a vysvìtlení možných rizik, podpora
pøi správném hospodaøení s financemi, sestavení domácího
rozpoètu, pomoc pøi øešení dluhù a exekucí (doporuèení na
specializovaná místa), pomoc pøi komunikaci s vìøiteli, spolupráce
pøi domluvì splátkových kalendáøù, poskytnutí informací
o sociálních dávkách, pomoc pøi øešení situace hmotné nouze.

Sociální pracovník vždy:
- poskytuje podporu a pomoc diskrétnì všem bez rozdílu,
- nabídne možnost øešení situace a respektuje Vaše rozhodnutí
a mùžete kdykoliv spolupráci ukonèit,
- dodržuje mlèenlivost a osobní údaje pøedává jen se souhlasem.
Sociálního pracovníka mùžete navštívit zcela nezávaznì
a anonymnì. Víte-li o nìkom, komu mùže sociální pracovník
pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat.
Nejvhodnìjší to je telefonicky, pøípadnì emailem. Mùžete si
dohodnout osobní setkání a na základì domluvy Vás mùže
pracovník osobnì navštívit.

Kontaktujte nás!
Mìstský úøad Hlinsko
Odbor sociálních vìcí, školství a zdravotnictví
Podìbradovo nám. 1570
(budova vedle radnice, 1. patro)
539 01 Hlinsko

Zamìstnanost
Podpora pøi vyhledávání zamìstnání a pøi uplatnìní na trhu práce,
pomoc pøi vyplòování formuláøù, pomoc pøi sepisování životopisù,
doprovod pøi jednání na úøadu práce a se zamìstnavateli.
Jednání na úøadech a dalších institucích
Pomoc pøi komunikaci a jednání na úøadech, doprovod na úøady,
pomoc pøi zprostøedkování sociálních dávek, pomoc pøi vyplnìní
žádostí o dávky, pomoc pøi sepsání návrhu na omezení
svéprávnosti, ustanovení zvláštního pøíjemce dávek dùchodového
pojištìní.
Zajištìní péèe druhé osoby
Poradenství a pomoc v oblasti zajištìní péèe druhými osobami
(napø. máte blízkou osobu v LDN a nevíte, jak zajistit péèi po jejím
propuštìní), pomoc pøi zajištìní kompenzaèních pomùcek,
poradenství pøi výbìru a zprostøedkování vhodné sociální služby.

Bc. Martin Vtípil
vedoucí odboru
469 315 371
vtipil@hlinsko.cz

Dana Myšková, DiS.
sociální pracovnice,
kurátorka pro dospìlé
469 315 370
myskova@hlinsko.cz

Ing. Ivana Víšková
sociální pracovnice povìøená
èinnostmi veøejného opatrovníka
469 315 356
viskova@hlinsko.cz

Bc. Lucie Vaøejèková, DiS.
sociální pracovnice
469 315 355
varejckova@hlinsko.cz
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