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OBČANSKÁ PORADNA

registrovaná sociální služba 
dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách
identifikátor: 5882065 

KONTAKT:
adresa: Palackého 1061, Horažďovice
e-mail: poradna@horazdovice.charita.cz
mob:      +420 730 551 603

Místa, kde službu poskytujeme

Partneři projektu:



nabídnout možnosti řešení a pomoc při řešení
nepříznivé sociální situace
aktivizace klienta při řešení jeho situace, aby
uměl využít ve společnosti dostupné zdroje     
 v systému služeb
podporovat uživatele služby v samostatnosti
prosazování svých práv a oprávněných zájmů

Poslání:
Občanská poradna při Charitě Horažďovice
poskytuje ambulantní i terénní formou informace,
aktivní poradenskou pomoc a podporu
prostřednictvím nezávislého poradenství všem
lidem, kteří se na ni obrátí, aby dokázali této
situaci předcházet.

Cíle

Cílová skupina
Cílovou skupinu uživatelů služby tvoří osoby
hledající informace a pomoc při prosazování svých
oprávněných zájmů a řešení svých obtížných
životních situací, osoby, které neznají svá práva    
 a povinnosti, a osoby, které nejsou schopny
účinně vyjádřit své potřeby. V rámci poradenství je
možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

SOCIÁLNÍ DÁVKY
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
POJIŠTĚNÍ
PRACOVNĚ-PRÁVNÍ VZTAHY
 ZAMĚSTNANOST
BYDLENÍ
RODINNÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY
MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY A NÁHRADA
ŠKODY
FINANČNÍ PROBLEMATIKA
ROZPOČTOVÁ PROBLEMATIKA
ZDRAVOTNICTVÍ
ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
EKOLOGIE, PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OCHRANA SPOTŘEBITELE
ZÁKLADY PRÁVA ČR
PRÁVNÍ SYSTÉM EU
OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ SPRÁVA
TRESTNÍ PRÁVO
ÚSTAVNÍ PRÁVO

DISKRÉTNÍ, NESTRANNÉ A BEZPLATNÉ
poradenství v oblastech:

Občanská poradna je akreditována u Ministerstva
spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti
oddlužení.

ambulantní (v Občanské poradně na adrese
Palackého 1061, Horažďovice)
terénní (v Horažďovicích a okolních obcích    
 v okruhu 15 km od Horažďovic)
telefonicky (+420 730 551 603)

ambulantně

v terénu

osobně

telefonicky
+420 730 551 603
PO - PÁ 8.00 - 15.30

e-mailem
poradna@horazdovice.charita.cz

Formy služby:

PRACUJEME:

         úterý     9.00 - 11.30
                          12.30 - 16.00

         středa    9.00 - 11.00
                           13.00 - 15.00

Preferujeme předchozí objednání:

        Charita Horažďovice, 
        Palackého 1061, Horažďovice
        úterý 9.00 - 11.30; 12.30 - 16.00


