Poskytujeme
odborné
sociální
poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, typ občanské
poradenství.
Jsme
akreditovaným
pracovištěm pro sepisování a podávání
návrhů na povolení oddlužení. Služba je
poskytovaná bezplatně.
Poslání poradny
Poskytovat lidem, kteří se na ni obrátí
v tíživé životní situaci, nebo jsou takovou
situací ohroženi, rady či informace tak,
aby se mohli zorientovat v současných
sociálních a právních systémech a
rozvíjet své schopnosti a dovednosti,
které jim pomohou jejich stávající situaci
samostatně nebo s podporou pracovníka
zlepšit, nebo pokud možno vyřešit.
Pro koho tu jsme:
pro osoby ve věku od 18 let, které se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci,
nebo jim taková situace hrozí. Zejména
rodiny s dětmi, osoby v krizi, oběti
domácího násilí, osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, oběti trestné
činnosti.
Cíle poradenství:
- Informovaný klient v oblasti práva,
povinností, dostupných služeb a
v dalších informacích týkajících se
řešené situace

- Klient,
který
se
s podporou
pracovníka samostatně rozhodl pro
způsob řešení své situace
- Klient, který získal schopnost nebo
dovednost samostatně řešit situaci.
Poradenství směřuje k základní
stabilizaci člověka v nepříznivé sociální
situaci – podpora při orientaci v situaci a
hledání možností řešení, podpora v přijetí
plánů, jak situaci řešit, pomoc při řešení
situace, předání informací o navazujících
službách.
Konkrétní oblasti poradenství:
Ochrana práv – při vyřizování základních
dokladů, při řešení domácího násilí,
v oblasti občanských a sousedských
vztahů, v oblasti rodinných vztahů.
Finanční a majetková oblast hospodaření s finančními prostředky,
řešení dluhů a exekucí, insolvenční řízení
včetně sepsání a podání návrhu na
povolení oddlužení, možnosti využití
sociálních dávek a jiných výhod pro
osoby v nepříznivé sociální situaci,
orientace v běžných smluvních vztazích a
ochrana spotřebitele.
Pracovní
uplatnění
–
orientace
v pracovně právních vztazích, podpora
při hledání zaměstnání.
Bydlení – podpora při vyhledání
vhodného bydlení, informace z oblasti
nájemního bydlení, informace týkající se
čerpání dávek.

Kontakty:
Pracoviště Bučovice
Adresa: Dvorská 912, 685 01 Bučovice
(budova polikliniky, 1. patro)
Tel. 517 380 451, 739 389 266
Email:
poradna.bucovice@hodonin.charita.cz
Úřední hodiny:
Úterý: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pracoviště Hodonín
Adresa: Wilsonova 4441/9, 695 01
Hodonín (u vlakového nádraží, 1. patro)
Tel. 731 425 497
Email: poradna@hodonin.charita.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý:
7:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
Středa: 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00
Pracoviště Slavkov u Brna
Adresa: Polní 1444, 684 01 Slavkov u
Brna (přízemí Domu s pečovatelskou
službou)
Tel. 544 212 021, 731 646 977
Email:
poradna.slavkov@hodonin.charita.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Úterý: 9:00 – 12:00
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Čtvrtek: 9:00 – 12:00

Vedoucí služby: Mgr. Lucie Růžičková
Tel: 731 646 977
Email:
lucie.ruzickova@hodonin.charita.cz
Webové stránky: www.hodonin.charita.cz
Poradenství je možné využít formou
osobní či telefonické konzultace nebo
online dotazem přes webové stránky
poradny. V případě závažných (např.
zdravotních)
důvodů
je
možné
poradenství poskytnout i mimo prostory
poradny.
Doporučujeme předchozí objednání.
Podporují nás:
Služba je podporovaná z rozpočtů
Ministerstva práce a sociálních věcí,
Jihomoravského kraje, města Hodonín a
přidružených obcí, města Slavkov u Brna
a přidružených obcí, města Bučovice a
přidružených obcí a města Kyjov.
Děkujeme.

Oblastní charita Hodonín
provozuje tato další zařízení
Domácí zdravotní péče
Mobilní hospic sv. Filipa Nery
Charitní pečovatelská služba
Šardice
Nízkoprahový klub Pohoda
Hodonín
Charitní pečovatelská služba
Hodonínsko
Kontaktní adiktologické
centrum Vážka Hodonín
Domov pro matky s dětmi
Hodonín
Charitní pečovatelská služba
Bučovice a Slavkov u Brna
Charitní pečovatelská služba
Ždánice
Nízkoprahové denní centrum
Hodonín
Noclehárna pro lidi bez
přístřeší Hodonín
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Hodonín
Centrum denních služeb
Slavkov u Brna
Rodičovské centrum Sluníčko
Charitní ubytovna Hodonín
Půjčovna kompenzačních
pomůcek Hodonín a Bučovice

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Hodonín

Charitní sociálně
právní poradna

„Pomáhat druhým je více než
vynikat nad nimi“
Sv. Benedikt

