Sociální práce
na obci
JSTE V SITUACI, ŽE ...
 potřebujete konzultaci při postupu řešení problému?
 potřebujete pomoc při zorientování se v těžké situaci?
 potřebujete při cestě k cíli doprovázení?

PROČ?
Nabízíme Vám poskytování základního i odborného poradenství v rámci sociální
práce na obcích dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, a dalších platných právních norem.

KDO A JAK?
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Vám může pomoci:
 při podání žádostí o dávky hmotné nouze a příspěvku na péči,
 při zprostředkování informací o podmínkách zdravotního a sociálního
pojištění,
 při komunikaci s dalšími úřady a institucemi,
 při zprostředkování sociálních a navazujících služeb,
 při ztrátě bydlení či ohrožení ztráty bydlení,
 při dluzích a exekucích, při sestavování osobního finančního rozpočtu,
 při řešení dalších Vašich tíživých životních situací.

PRO KOHO?
Mezi cílovou skupinu sociálního pracovníka patří především:
 osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním,
 osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby,
 osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,
 osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 osoby ohrožené rizikovým způsobem života (obětí agrese, trestné činnosti
a domácího násilí),
 osoby ohrožené ztrátou přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení,
 nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy,
 imigranti,
 rodiny s dětmi,
 a další osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci.

KDE?
Městský úřad, sociální oddělení, náměstí Jindřicha Šimka čp. 3, Rokytnice
v Orlických horách, kancelář v přízemí
kontaktní osoba: Lada Vídeňská
tel: 494 379 028, mobil: 727 947 151
e-mail: lada.videnska@mu.rokytnice.cz

KDY?
Pondělí:

8:00 – 11:30 12:00 – 17:00 – úřední den

Úterý:

7:00 – 11:30 12:00 – 15:00

Středa:

8:00 – 11:30 12:00 – 17:00 – úřední den

Čtvrtek:

8:00 – 11:30 12:00 – 15:30 – úřední den

Pátek:

7:00 – 11:00 11:30 – 13:00

Zástup: Mgr. Taťána Břízová, tajemnice Městského úřadu Rokytnice v O. h.
Tel. 494 379 027, 736 752 209
E-mail: tatana.brizova@mu.rokytnice.cz
Popř. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, kontaktní osoba Bc. František Vogl, sociální
pracovník, kurátor pro dospělé, tel. 494 509 409, 603 831 245

