
 

 

 

 

 

 

MAS Horní Pomoraví o.p.s. 
Hlavní 137 
788 33 Hanušovice   

PORADNA HANUŠOVICE 
(odborné sociální poradenství dle § 37 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

KOMU JE SLUŽBA URČENA:  

Služby jsou určeny lidem starším 18 let. Kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, která může být spojena se 

zadlužením, a zároveň se klienti potýkají s některým z dalších typů nepříznivé sociální situace.  

SOUČÁSTÍ SLUŽEB PORADNY JE I SEPSÁNÍ A PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ. 

KONTAKT:  

Bc. Michaela Vrbová, DiS. 
Osobně na adrese: Hlavní 137, Hanušovice  (prostory Informačního centra Hanušovice) 
Po předchozí domluvě: pondělí a středa 8 – 15 hodin, pátek 8 – 14 hodin.  
Telefonicky: 702 213 244          
Mailem: vrbova@hornipomoravi.cz 
www.hporadna.cz 

Posláním Poradny Hanušovice je poskytování odborného sociálního poradenství a je zaměřeno na pomoc 
v dluhové problematice. Důležitou součástí je motivování a poskytování podpory osobám, které se dostaly 
do nepříznivé sociální situace, především v souvislosti se zadlužeností a které nemají dostatek informací, 
dovedností nebo prostředků potřebných pro její řešení vlastními silami. 

CÍLE SLUŽBY: 

 Informování klienta o možnostech řešení své nepříznivé situace. 

 Cílem služby je klient, jehož situace se díky poskytnutí pomoci v některé oblasti zlepšila. 

 Pomoci klientovi při řešení tíživé sociální situace. 

 Aktivní spolupráce klienta na řešení tíživé sociální situace. 

 Nevytvářet závislost klienta na službě. 

 

MŮŽEME VÁM POMOCI V TĚCHTO OBLASTECH: 

 Když mám dluhy, exekuce, když nezvládám splácení závazků, mám problém s hrazením 

pravidelných záloh energií nebo nákladů na bydlení, 

 Jsem dlouhodobě nezaměstnaný, mám potíže s hledáním práce, potřebuji sepsat životopis, 

 Mám potíže ve zvládání rodinného rozpočtu, 

 Nemám kolem sebe nikoho, kdo by mi v mé situaci pomohl, 

 Potřebuji pomoci s vyřízením sociálních dávek 

 Neumím nyní vyřešit svou složitou situaci,  

 Bydlím v nevyhovujícím bydlení, potřebuji pomoci při hledání bydlení 

 Potřebuji poradit s potížemi v rodině, nevím jak je vyřešit. 

 

 

Naši činnost podporuje 
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