Komunitní sociální práce v obcích
mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko
Nabídka podpory při řešení obtížných situací způsobených následky pandemie COVID-19
Nouzový stav vyhlášený vládou České republiky způsobil řadu komplikací téměř každému z nás. Pokud si s nastalou
situací nevíte rady, nevíte, na co máte nárok, jak o co požádat, kam se obrátit, můžete se obrátit na nás. Veškerá
činnost týmu komunitních sociálních pracovníků je pro všechny zdarma.

S čím Vám můžeme pomoci:
●
●
●

●
●
●
●

zprostředkování pomoci při zajištění základních potřeb – nákup, vyzvednutí léků v lékárně, …
zprostředkování pomoci při zajištění základních ochranných prostředků (roušky, dezinfekce)
poskytnout sociální poradenství pro jednotlivé občany
o orientaci v oblasti sociálních dávek – na co máte nárok, kde máte žádat, jaké formuláře vyplnit,
jak je vyplnit
o pomoc v orientaci v oblasti péče o handicapované – můžete s osobami, o které pečujete, zůstat
doma, máte nárok na ošetřovné? Jak vyplnit potřebné žádosti?
o pomoc při podání žádosti o příspěvek na péči a o další dávky
o pomoc při podání žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci – dostali jste se do finanční nouze
v souvislosti s pandemií? Můžete se obrátit na úřad práce a požádat o tuto mimořádnou dávku
o pomoc při podání žádosti o ošetřovné
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 sociální oblasti
pomoc při navázání kontaktu s psychology nebo terapeuty, kteří Vám mohou pomoci
zprostředkovat právní pomoc
zprostředkování pomoci konkrétních poraden a odborných pracovišť k řešení sociálních i jiných problémů

Kontakty na komunitní sociální pracovnice:
Ing. Eva Vašáková, tel.: 775 783 231
Bc. Ladislava Tichá, tel.: 604 915 503
Mgr. Nela Štěpánková, tel.: 720 506 204
ksp.hradeckyvenkov@gmail.com

www.hradeckyvenkov.cz
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