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Projekt  
„Podpora sociální práce v ORP Holešov“ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci? 

 

• Jste dlouhodobě nezaměstnaní a máte problémy s financemi? 

• Jste zadlužení? 

• Jste ohroženi sociálním vyloučením v důsledku stáří, zdravotního 
znevýhodnění či jiné sociální příčiny? 

• Jste ohroženi rizikovým způsobem života? (závislost na alkoholu, 
automatech, drogách) 

• Ztratili jste střechu nad hlavou nebo máte neadekvátní bydlení? 

• Neorientujete se v sociálních dávkách a potřebujete poradit? 
 

 

Pokud ano a chcete s tím něco udělat, jsme tu pro Vás! 
 

Nabízíme 
• Základní poradenství v rámci vyřizování běžných záležitostí.  

• Pomoc při udržení stávajícího bydlení, pomoc s hledáním náhradního 
bydlení apod.  

• Podpora při správném hospodaření s financemi. 

• Pomoc při řešení dluhů a exekucí, spolupráce při domluvě splátkových 
kalendářů. 

• Poskytnutí informací o sociálních dávkách, pomoc při řešení situace 
hmotné nouze. 

• Oslovování potencionálních zaměstnavatelů. 

• Pomoc při vyplňování formulářů, při sepisování životopisu. 

• Pomoc při komunikaci a jednání na úřadech, doprovod při jednání na 
úřadech. 

• Pomoc při vyplnění žádostí o dávky. 

• Poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby. 
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Zásady poskytování pomoci a podpory klientům: 

• dobrovolnost, 

• diskrétnost, 

• respekt, 

• podpora samostatnosti, 

• mlčenlivost, 

• individuální přístup. 
 
Navštívit nás můžete v budově Městského úřadu v Holešově, ul. Tovární, 
1. patro vlevo, dveře č. 207. V případě potřeby nebo na Vaši žádost Vás 
navštívíme v rámci terénní sociální práce i u Vás doma.  
 
Pracovní doba 
Po 7:00 – 17:00 
Út 7:00 – 15:00 
St 7:00 – 17:00 
Čt 7:00 – 15:00 
Pá 7:00 – 13:30 
 
Kontakty 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Markéta Krausová, DiS. 
Koordinátorka sociální podpory 
Tel: 573 521 754, mobil: 739 220 380 
E-mail: marketa.krausova@holesov.cz 
 
Mgr. Klára Pospíšilíková 
Terénní sociální pracovnice 
Tel: 573 521 754, mobil: 739 220 381 
E-mail:klara.pospisilikova@holesov.cz 
 
Mgr. Michaela Vaško 
Vedoucí odboru 
Tel: 573 521 758, mobil 734 422 061 
E-mail:michaela.vasko@holesov.cz 
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