Člověk v tísni pomáhá i na Lipensku
Organizaci Člověk v tísni možná znáte díky humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí.
Věděli jste však, že poskytujeme sociální služby také v České republice a působíme také
v Lipníku nad Bečvou a širším okolí, včetně Dolního Újezdu?
Pokud se nacházíte v obtížné životní situaci, rádi vám pomůžeme. Najdete nás
na Masarykově náměstí 122 v Hranicích (budova České pojišťovny, vchod z boční ulice).
Naše služby jsou bezplatné a při jejich poskytování jsou naši pracovníci vázáni mlčenlivostí
dle zákona.
Trápí-li vás problémy s dluhy, bydlením, sociálními dávkami, dostali jste se do tísně kvůli
situaci spojené s koronavirem, řešíte různé problémy spojené se vzděláváním nebo výchovou
dětí, nemůžete najít zaměstnání, chcete zjistit, jaká máte práva při exekucích, zvažujete
insolvenci či řešíte jinou složitou životní situaci, neváhejte využít naše bezplatné poradenství.
Schůzky je možné sjednávat u nás v kanceláři, nebo po domluvě s našimi terénními
pracovníky také u vás doma. Využít můžete také konzultační hodiny každé pondělí 14:30 16:30, resp. 10:00 -12:00 po dobu omezených úředních hodin na Úřadu práce v Hranicích
(místnost č.25, ul. Purgešova 1399)
a každou středu 13:30 - 15:30 v kanceláři (Masarykovo nám. 122, Hranice).
V čem vám můžeme pomoci?
RODINÁM v obtížné životní situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami,
nabízíme podporu, pomoc, poradenství, doprovody na úřady, pomoc s dluhovou
problematikou, podporu při vzdělávání a výchově dětí apod. (sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi).
DOSPĚLÝM od 15 let ve složité situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami,
nabízíme podporu, pomoc, poradenství, doprovody na úřady, komplexní dluhové
poradenství včetně podávání insolvencí apod. (terénní programy).

Služby poskytují:
Lucie Mikšíková

tel.: 778 425 956, e-mail: lucie.miksikova@clovekvtisni.cz

Michaela Pražmová

tel.: 731 690 961, e-mail: michaela.prazmova@clovekvtisni.cz

Jan Riess

tel.: 608 158 943, e-mail: jan.riess@clovekvtisni.cz

Terénní sociální pracovníky můžete také kontaktovat v pracovních dnech od 8:00 do 16:30
na výše uvedených telefonních kontaktech.
NEBOJTE SE NÁM ZAVOLAT, RÁDI VÁM PORADÍME.

