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Jde o sociální službu, která Vám může pomoci
ve Vaší složité životní situaci, nemusíte za ní
platit a pokud chcete můžete zůstat v
anonymitě.
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anonymitě.

Služa usiluje o zmírňování rizik, která osobám
způsobuje sociální vyloučení a život
v podmínkách ohrožující život a zdraví.
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 Osoby bez přístřeší
 Osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
 Osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou žímto způsobem života
ohroženi
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Co nabízíme
 Sociální poradenství
 Dluhové poradenství
 Pomoc a doprovody při jednání na
úřadech, u lékaře, atd.
 Zprostředkování návazných služeb
 Podpora snahy o zlepšení životní
úrovně
 Podpora snahy o začlenění do
většinové společnosti

Cíle služby
1) Vyhledávání uživatelů a aktivní podávání
informací k řešení nepříznivé sociální situace
(plošné působení na všechny uživatele v terénu, a
to i bez ohledu na projevení prvotního zájmu ze
strany uživatele)
2) Uživatel má zajištěn přístup k dostupnému
systému pomoci (asistence a doprovody
pracovníků)
3) Zprostředkovávat informace prostřednictvím
primárních uživatelů („podchycení“ sekundárních
uživatelů)
4) Minimalizace rizik souvisejících s aktuální
sociální situací uživatele (odkazování na návazné
sociální zdroje, zajištění lékařské péče,dluhové
poradenství, potravinová pomoc, atp.)

KONTAKTY:
Sociální pracovník
Abraham Staněk, tel.: 739 834 103
e-mail: abraham.stanek@esterzalesi.eu
Věra Rumanová, tel.: 702 160 034
e-mail: vera.rumanova@esterzalesi.eu
Vedoucí služby
Roman Výborný, tel.: 727 973 332
e-mail: roman.vyborny@esterzalesi.eu
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