Komunitní sociální práce v obcích
mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko
Nabídka aktivit, aneb “co od nás můžete čekat”
Komunitní sociální práce je klíčovým projektem Místní akční skupiny Hradecký venkov. Cílem je zavést v malých
venkovských obcích systematickou komunitní sociální práci, kdy budou aktivizovány cílové skupiny – osoby pečující
o jiné osoby, samoživitelé, senioři, osoby ohrožené předlužeností, menšiny, osoby s handicapem, negramotní apod.
Tyto osoby se ve spolupráci se samosprávou a místní komunitou budou podílet na řešení své nepříznivé životní
situace. Realizace projektu bude probíhat do 31. 12. 2022. Činnost týmu je pro všechny zdarma a je určena pro
obce mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda.

S čím vám můžeme pomoci:
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poskytnout sociální poradenství pro místní samosprávu
poskytnout sociální poradenství pro jednotlivé občany
o pomoc v orientaci v oblasti sociálních dávek
o pomoc v orientaci v sociálně-právní ochraně dětí
o pomoc v orientaci v oblasti péče o handicapované
o pomoc při podání žádosti o příspěvek na péči a o další dávky
o pomoc při zajištění pečovatelské péče, včetně rané péče
o pomoc při řešení krizových a náhlých událostí – co je nutné zařídit, na co máte nárok,
kde můžete žádat pomoc, ...
pomoc v komunikaci s úřady a dalšími organizacemi v soc. oblasti
uspořádat besedu/workshop/akci pro vaše občany dle vašeho návrhu, (vč. spolufinancování) - např.
připravit besedu pro občany na téma: Rizika zadlužení, podmínky osobního bankrotu
zprostředkovat právní pomoc, zajistit právní konzultaci zdarma (v základních právních oblastech)
pomoc v navázání spolupráce s neziskovými organizacemi
pomoc psychologa ve školách
předávání informací a podnětů úřadům a organizacím sociální a zdravotní péče
zprostředkování pomoci konkrétních poraden a odborných pracovišť k řešení sociálních i jiných problémů
organizace a pomoc při setkávání zástupců vedení obce s osobami, které požádali o podporu
spolupráci s dobrovolnými spolky v obci (přednášky, vzdělávání, …)
spolupráci se školami v obcích (pedagogicko-psychologické poradenství)

Kontakty:
Ing. Eva Vašáková, tel.: 775 783 231
ksp.hradeckyvenkov@gmail.com

www.hradeckyvenkov.cz
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