Člověk v tísni o.p.s.
5 let regionální pobočky v Plzni

Člověk v tísni rozšiřuje služby do Rokycan a okolí
Lidé na Rokycansku se mohou obracet se svými problémy na místního poradce obecně
prospěšné společnosti Člověk v tísni. Nevládní nezisková organizace poskytuje bezplatně
terénní sociální práci formou poradenské a asistenční služby lidem, kteří nemají dostatek
informací a dovedností řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. „Obracet se na
nás můžou lidé, kteří potřebují pomoct při kontaktu s úřady, hrozí jim exekuce, mají
problémy s dluhy, hledají práci, řeší potíže s bydlením, mají pocit, že jsou obětí, nebo
svědkem trestného činu,“ informuje Vlastimila Feistingerová, terénní pracovnice pro
Rokycansko a Nýřansko.
"Na začátku jsme si udělali monitoring, zjišťovali jsme například, kde jsou ubytovny, sociální
byty, kde lidé potřebující pomoc. Také jsme mapovali síť organizací, jež v místě působí, hledali
jsme institucionální podporu a návaznosti," uvedla Pavla Potužníková, koordinátora terénních
sociálních pracovníků v Plzeňském kraji.
S terénními pracovníky mohou lidé řešit celou škálu problémů, od finančních až po rodinné, jako
jsou například rozvody, péče o děti, bydlení, dávky, trvalé pobyty, trestní a přestupková řízení,
soudní spory, zařizování dokladů, dokumentů a podobně. „S klienty pracujeme individuálně,
docházíme do domácností, kde probíhají konzultace, poskytujeme doprovod na úřady,
nebo i k soudu a na výslech. V každé lokalitě v kraji, kde poskytujeme služby už od loňského
září, evidujeme různé typy problémů. Například na Nýřansku naši službu vyhledávají lidé hlavně
s finančními problémy, v Horšovském Týně je nejvíce zakázek týkajících se nezaměstnanosti,“
dodává Feistingerová. Organizace proto službu upravuje místním potřebám. V Nýřanech,
Klatovech a Horšovském Týně od loňska pomoc využily už stovky klientů.
více informací na www.cvtplzen.cz, kontakt na terénní sociální pracovnici na Rokycansku a
Nýřansku: Vlastimila Feistingerová, 777 787 691, vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Individuálních projektů Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji.
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PRÁCE ÚŘADY PŮJČKY DÁVKY NESPLÁCENÍ DLUHY
SOUD RODINNÉ PROBLÉMY TRVALÝ POBYT EXEKUCE
Potřebujete s někým probrat Vaši situaci???
Můžete se na nás obrátit:
Člověk v tísni, o.p.s.
Revoluční 1071, 330 23 Nýřany (vchod ze zadu!)
tel.: 777 787 691, 739 220 905
konzultační hodiny: středa 13 – 17 hod.
osobní poradenství po telefonické domluvě v domácnosti klienta,
nebo v kontaktní místnosti

Rokycansko, Nýřansko

S čím vám můžeme pomoci?

problémy s bydlením dluhy hledání zaměstnání exekuce
problémy s doklady občanství, trvalý pobyt sociální
dávky, důchody rodinné problémy (výživné, svěření dítěte
do péče, rozvod) problémy se zaměstnavatelem hledání
nouzového ubytování doprovod na úřady vyplňování
formulářů sepisování žádostí trestní a přestupkové
řízení soudní spory
Člověk v tísni, o.p.s. poskytuje terénní služby sociálního,
pracovního, finančního a trestně právního poradenství.

SLUŽBY JSOU ZDARMA
www.cvtplzen.cz

