KAM SE OBRÁTIT V TÍŽIVÉ
SOCIÁLNÍ SITUACI?
ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ – MĚÚ POHOŘELICE
Prvním, kdo Vám může pomoci v řešení Vaší nepříznivé sociální situace, je Město Pohořelice, odbor sociální a
zdravotní. Sociální pracovníci jsou zde připraveni poradit, jak je možné postupovat s konkrétním problémem,
případně poskytnout kontakt na konkrétní sociální nebo návaznou službu.
Bc. Magda Koňáková
Bc. Irena Peřinková

Tel.: 519 301 357
Tel.: 519 301 356

Informace k sociální oblasti: http://www.pohorelice.cz/dalsi-informace-k-socialni-oblasti-2

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Další možností, kam se obrátit, je kontaktovat přímo sociální službu/poskytovatele sociálních služeb působící na
území ORP Pohořelice.
Co mě trápí

Služba, která mi pomůže

Kontakt

Raná péče
Slezská diakonie – Poradna rané péče DOREA
Dostali jsme se kvůli zdravotnímu
handicapu dítěte do nepříznivé
sociální situace

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Denní stacionář
BILICULUM, z. ú.

Tel.:
734 862 310
E-mail: rp.dorea@slezskadiakonie.cz
Tel.:
541 236 743
E-mail: brno@ranapece.cz

Tel.:
778 489 810/ 811
E-mail: info@biliculum.cz

Odlehčovací služba
Nemohu se o sebe postarat nebo
je někdo nesoběstačný v mém
okolí

Oblastní charita Rajhrad - Dům léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa
Pečovatelská služba
Oblastní charita Břeclav – Charitní pečovatelská
služba Břeclav

Potřebuji poradit v oblasti drogové
problematiky

Tel.:
547 232 223, 737 230 774
E-mail: rajhrad@rajhrad.charita.cz

Tel.:
519 322 208, 730 554 020
E-mail: lenka.kralikova@breclav.charita.cz

Kontaktní centrum
Oblastní charita Břeclav - Kontaktní centrum
s terénním programem

Tel.:
519 322 842, 775 950 094
E-mail: hana.hajduchova@breclav.charita.cz

Konkrétní informace k dané sociální službě spolu s dalšími poskytovateli sociálních služeb spolupracujících
s městem Pohořelice a také informace k dalším organizacím působících v sociální oblasti naleznete na webových
stránkách odboru sociálního a zdravotního: http://www.pohorelice.cz/poskytovatele-socialnich-sluzeb

ELEKTRONICKÝ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
S výběrem vhodné sociální služby může pomoci také Elektronický katalog sociálních služeb, který nabízí celou řadu
způsobů vyhledání vhodné sociální služby pro občany, kteří se dostanou do nepříznivé sociální situace a potřebují
pomoc profesionálních poskytovatelů sociálních služeb.
Informace k elektronickému katalogu: http://www.pohorelice.cz/elektronicky-katalog-socialnich-sluzeb-2
Elektronický katalog sociálních služeb: http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/

