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Jste v obtížné životní situaci a potřebujete poradit či pomoci?
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POSLÁNÍ
CÍL
Posláním služby je podpořit osoby ohrožené
Cílem je uživatel informovaný,
sociálním vyloučením, ztrátou bydlení či bydlících
zorientovaný a stabilizovaný
v nevyhovujících podmínkách tak, aby byly schopny
ve své situaci.
aktivně a efektivně řešit svou situaci. Podpora probíhá
formou pravidelných konzultací v přirozeném
prostředí.
KOMU JE SLUŽBA URČENA
Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let s problémem v oblasti samostatného
bydlení včetně osob se zdravotním postižením s předpoklady pro zvládnutí
samostatného života s aktivním přístupem k hledání řešení situace.
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NABÍZÍME
nácvik dovedností spojených s bydlením
(nácvik nakupování, péče o domácnost, hospodaření s penězi)
podpora při hledání zaměstnání (pomoc se sepsáním životopisu,
práce s internetem – vyhledávání inzerátů, doprovod na pohovor,
podpora v udržení zaměstnání)
pomoc s dluhy (orientace ve ﬁnanční situaci, hospodaření s penězi,
žádosti o splátkové kalendáře, doprovod do právní poradny apod.)
pomoc při jednání s úřady (podpora při vyřizování soc. dávek a důchodů,
doprovod na úřady)
základní sociální poradenství
Zásady poskytování služby:
Uživatelé jsou bráni jako partneři, ke kterým pracovníci služby přistupují individuálně
a s respektem podle jejich aktuálních potřeb a možností s ohledem na momentální
zdravotní stav a bezpečnost.
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Služba je poskytována terénní formou
(dle domluvy i v kanceláři služby)
a je BEZPLATNÁ.
Provozní doba je dle telefonické dohody.
Tel.: 734 871 353
socrehabilitace@charita-beroun.cz
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