
POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

Městský obvod Slezská Ostrava nabízí 

prostřednictvím oddělení sociálních služeb 

poskytování sociální služby Odborné sociální 

poradenství, a to ambulantní i terénní 

formou. Služba je zajišťována v objektu 

Nízkoprahového a poradenského centra na 

adrese Holvekova 204/44, Ostrava –

Kunčičky v rozsahu základních činností dle 

ustanovení §37 odst. 3 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, v platném znění, 

v následujícím rozsahu: 

- zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím 

- sociálně terapeutické činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

 
Doba a místo  poskytování soc. služby:  

Služba je poskytována ambulantně v 

kanceláři na adrese:  

Nízkoprahové a poradenské centrum, 

Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava – Kunčičky 

(I. patro, zvonek č. 1) 

                   AMBULANTNĚ                        TERÉNNĚ   

PO:   8.00 – 11.30    12.00 – 17.00 

ÚT:   8.00 – 11.30    12.00 -  14.00           * 

ST:   8.00 – 11.30     12.00 – 15.00          15.00  - 17.00 

ČT:  8.00 – 11.30      12.00 – 14.00           * 

Pá:  8.00 – 12.00                                            *  

*Terénně je sociální služba poskytována v 

odůvodněných  případech v rámci volitelné pracovní 

doby sociálního pracovníka.  

  

 

KONTAKT 

 

Telefon: +420 596 233 103 – sociální 

pracovnice  

E-mail: osp@slezska.cz 

Web: www.slezska.cz 

 

V roce 2016 bylo naší sociální službou 
poskytnuto 1042 intervencí, z toho 915 
ambulantních intervencí a 127 terénních 
intervencí. Za loňský rok bylo podpořeno 
66 nových klientů, celkový počet uživatelů 
sociální služby od roku 2011 je 442 osob.  
 
 
Nízkoprahové a poradenské centrum bylo 

financováno z prostředků Evropské unie a 

státního rozpočtu v rámci realizovaného 

projektu: „Výstavba nízkoprahového a 

poradenského centra v Ostravě –

Kunčičkách" Registrační číslo projektu: 

CZ.1.06/3.1.00/03.07307. 

 

 

  

 

 

 

 

ODBORNÉ 
SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ 

 

  



CÍLOVÁ SKUPINA 

Odborné sociální poradenství je určeno 

osobám, které jsou ohroženy sociálním 

vyloučením či se ocitly v jinak nepříznivé 

životní situaci a to zejména z důvodu: 

rizikového způsobu života, dluhové 

problematiky, fin. tísně, nezaměstnanosti,  

ztráty bydlení, problémů v oblasti 

pracovně-právních vztahů, ochrany 

spotřebitele, občanského, rodinného či 

správního práva.  

Odborné sociální poradenství je určeno 

pro osoby: žijící ve vyloučených 

komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, 

osoby komerčně zneužívané, osoby 

v krizi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy, 

osoby, které vedou rizikový způsob života, 

či jsou tímto způsobem života ohroženy a 

senioři, za předpokladu, že jde o osoby 

sociálně vyloučené či sociálním 

vyloučením ohrožené.   

POSLÁNÍ Posláním odborného sociálního 

poradenství je poskytovat rady, informace, 

pomoc, podporu a zprostředkování 

navazujících služeb osobám, které se ocitly 

v nepříznivé životní situaci  a nejsou schopny 

tuto situaci řešit vlastními silami či za pomocí 

blízkého okolí. Odborné sociální poradenství 

umožní uživateli zorientovat se v jeho 

právech a povinnostech. Uživateli budou 

poskytnuty potřebné informace a pomoc k 

uplatňování jeho oprávněných zájmů, práv a 

plnění jeho povinností. Pomoc je 

poskytována bezplatně, důvěrně, nestranně a 

odborně.  

  OBLASTI ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO 

PORADENSTVÍ 

Pracovně právní vztahy a zaměstnanost – 
pomoc s orientací v problematice 
pracovněprávních vztahů (vznik a rozvázání 
pracovního poměru, práva a povinnosti 
zaměstnance a zaměstnavatele), pomoc při 
hledání zaměstnání (sepsání životopisu, 
motivačního dopisu, pomoc při vyhledávání 
volných pracovních nabídek, osobní 
asistence při komunikaci se zaměstnavateli 
apod.), podpora dovedností pro získání a 
udržení pracovního uplatnní (orientace 
v systému sekundárního vzdělávání, 
rekvalifikace,  počítačová gramotnost).   
 
Vzdělávání - podpora při kontaktu mezi 
rodinou a školou, pomoc s orientací v oblasti 
práva ve školství, pomoc v oblasti povinné 
školní docházky a  školní zralosti, pomoc 
v oblasti studia, studijních předpokladů a 
podmínek.   
 
Dluhová problematika - (finanční a 
rozpočtová problematika) – práva a 
povinnosti dlužníků, ručitelů, věřitelů, 
informace o exekuci, insolvenčním řízení, 
zvyšování finanční gramotnosti, pomoc při 
sestavování osobního/rodinného rozpočtu. 
 
Bydlení – pomoc v oblasti práva (práva 
nájemníků a pronajímatelů, orientace 
v nájemních smlouvách), pomoc 
s vyhledáváním vhodného bydlení, pomoc při 
řešení technického stavu bydlení.   
 
Rodina a mezilidské vztahy – rodinné 
vztahy, rozvody, výživné, úprava práv                           
a povinností k dětem, pomoc při výchově a 
péči o děti,  řešení výchovných problémů dětí 
a problémů vícegeneračního soužití. 
 
 
 
 

  

 

Kancelář Odborného sociálního poradenství 

Systém sociálních dávek v ČR – orientace v 
dávkách státní sociální podpory, v dávkách 
pomoci v hmotné nouzi, v dávkách 
nemocenského pojištění, v dávkách 
důchodového pojištění, pomoc s orientací 
v podpoře v nezaměstnanosti.  
 
Ochrana spotřebitele – základní informace 
o reklamačním řízení, o délce záruční doby, o 
lhůtě k vyřízení reklamace, o podmínkách 
odstoupení od smlouvy  apod. 
 
Veřejná správa – pomoc při vyřizování 
záležitostí na úřadech, informace při 
orientaci na jaký příslušný odbor se obrátit 
v případě řešené věci, nabídka osobní 
asistence uživateli. 
 
 
Právní poradenství a právní servis 
v oblasti občanského, pracovního, 
rodinného       a správního práva, a to jen v 
návaznosti na výše uvedené oblasti 
odborného sociálního poradenství.  
 
Psychologické poradenství, a to jen 
v návaznosti na výše uvedené oblasti 
odborného sociálního poradenství.  
 

 

 

 


