
Chceme se spolu s Vámi snažit pracovat na řešení Vaší nepříznivé 

situace, na podpoře, získání anebo upevnění Vašich znalostí, 

schopností a dovedností. Můžeme Vás podpořit zejména v těchto 

oblastech: 

 

ZÁKLADNÍ ORIENTACE VE VAŠÍ SITUACI 

Hledání východiska, možnosti řešení, motivace, přehled o navazujících službách, předání 

kontaktů 

 

OSOBNÍ DOKLADY 

Potřebné kroky k vyřízení dokladů (finanční prostředky nutné pro vyřízení dokladů, kam se 

obrátit při vyřizování dokladů,...) 

 

OCHRANA PRÁV 

Poskytnutí informací, podpora při hledání řešení, kontakty na instituce a pomáhající subjekty, 

podpora při podávání návrhů. 

- Základní lidská práva 

- Domácí násilí 

- Týrání 

- Šikana  

- Situace obětí trestných činů  

- Situace pachatelů trestných činů 

- Občanské, sousedské, rodinné vztahy 

- Ochrana spotřebitele  

- Správní a soudní řízení  

Doprovod poskytujeme jen při zcela výjimečných případech (těžké smyslové postižení, 

výrazně omezená schopnost komunikace,..). 

 

FINANČNÍ A MAJETKOVÁ OBLAST 

Hospodaření s finančními prostředky – náklady na živobytí a bydlení, rodinný rozpočet, nutné 

výdaje 

Dluhy a exekuce – předcházení a řešení (jednání s věřiteli, exekutory, nastavení splátkového 

kalendáře, pomoc se sepsáním odporu, odvolání, návrhů na zastavení exekuce, vylučovací 

žaloby,…) 

Insolvence – podmínky pro podání insolvenčních návrhů, průběh řízení, sepsání návrhu, 

podpora v průběhu řízení, poradenství k předcházení opětovného zadlužení po skončení 

insolvenčního řízení 

Nakládání s majetkem – darování, dědictví, koupě, prodej (základní postupy, poskytnutí vzorů 

a předání kontaktů) 



 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Kontakty na instituce a pomáhající subjekty, podpora při podávání návrhů a žádostí  

- Státní sociální podpora 

- Hmotná nouze 

- Důchody 

- Nemocenské dávky 

- Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

- Sociální služby 

- Zdravotní pojištění 

 

RODINA A DĚTI 

Kontakty na instituce a pomáhající subjekty, podpora při podávání návrhů a žádostí 

- Práva a povinností manželů, registrovaných partnerů, rodinných příslušníků 

- Vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská práva a povinnosti  

- Výchovná opatření (soud, orgán sociálně-právní ochrany dětí) 

- Osvojení, pěstounská péče a jiná péče mimo rodinu (dětský domov, zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc,…) 

- Rozvod, společné jmění manželů, výživné  

Žaloby o rozvod sepisujeme jen ve zcela výjimečných případech (těžké smyslové postižení, 

výrazně omezená schopnost komunikace, domácí násilí)  

 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Poskytnutí informací,  podpora při podávání návrhů a žádostí, kontakty na vzdělávací instituce 

a specializované poradny 

 

PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY A ZAMĚSTNANOST 

Pracovní uplatnění, pracovně právní vztahy, hledání a udržení zaměstnání, sestavení 

životopisu, příprava na vstupní pohovor, práva a povinnosti zaměstnanců a uchazečů o 

zaměstnání, činnost Úřadu práce, 

 

ZDRAVÍ A BEZPEČÍ 

Poskytnutí informací o zdravotním systému (svobodná volba lékaře, registrace, poplatky, 

práva pacienta, kontakty na odborné organizace) 

 

BYDLENÍ 

Podpora a pomoc při hledání a udržení bydlení, ubytování, žádosti o obecní a sociální byt, 

reálné náklady na bydlení, energie, podpora při jednání s vlastníky, nájemní, podnájemní 

smlouva (podmínky, obsah, dávky,..) 


