
VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 
 

 

Sociálně právní poradna R-Mosty, z.s. poskytuje bezplatně, nestranně a důvěrně rady, informace a pomoc 

lidem v tíživé životní situaci.  
Jsme sociální služba podle § 37 zákona o sociálních službách. 

 
Služby poradny pomáhají zejména osobám ohroženým sociálním vyloučením.  

 
 

Pro koho jsou naše služby určeny: 
 

 Pro osoby, rodiny s dětmi, skupiny i komunity žijící na území ČR, které se ocitly v nepříznivé životní 

situaci či krizi a neví si v současné situaci rady. 
 

 Pro mladistvé a dospělé bez omezení etnické příslušnosti a pohlaví. 
 

 Pro osoby se sníženou pohyblivostí (poradna se nachází v přízemí) v nepříznivé životní situaci. 

 
 

SLUŽBY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNY JSOU: 
 

 
 Bezplatné – za poskytnuté služby nic neplatíte 

 Diskrétní – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí podle zákona o sociálních službách 
 Nezávislé a nestranné – jsme nezávislá nestátní organizace a pracovníci zachovávají nezaujatý 

objektivní postoj 

 Respektující – přistupujeme ke každému jako k individualitě a respektujeme vaše rozhodnutí 



CÍLE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNY:  
 

Podporujeme vás k samostatnému řešení vaší situace a vybavíme vás informacemi, aby jste dokázali řešit 
svoji nepříznivou situaci samostatně. 
 

Poradenství směřuje ke zlepšení kvality života. 
 

 Poskytujeme základní kontakty a informace o vhodných sociálních a návazných službách a 
institucích k řešení obtížné životní situace 

 
Pojistné a nepojistné sociální dávky 

 Zprostředkováváme informace o vašem nároku na dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné 
nouzi 

 Pomáháme při uplatnění nároku na dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi 

 Zprostředkováváme informace o pojistných dávkách důchodového a nemocenského pojištění 
 Pomáháme při uplatnění nároku na pojistné dávky důchodového a nemocenského pojištění 

 
Bydlení 

 Zprostředkováváme informace o možnostech řešení vaší aktuální bytové situace 
 Asistujeme vám v průběhu hledání a vyřízení bydlení 

 
Zaměstnání 

 Pomáháme vám zorientovat se na poli zaměstnanosti a asistujeme vám v průběhu hledání zaměstnání 

 
Dluhová problematika 

 Pomáháme vám zorientovat se ve vaší dluhové situaci a nabízíme možnosti, jak tuto situaci začít řešit 
 Asistujeme vám při komunikaci s věřiteli 

 Doprovázíme vás během procesu oddlužení 
 

 



Vzdělávání 

 Informujeme vás o možnostech rekvalifikačních kurzů a zvýšení kvalifikace 

 Asistujeme vám při podání žádosti o finanční podporu z nadací či nadačních fondů na podporu vašeho 
vzdělávání 

 
Právní poradenství 

Poskytujeme základní právní poradenství v oblastech dávek, bydlení, zaměstnání, rodinných situací, 
občanského soužití 

 Asistujeme vám při podání návrhu k soudu 
 Nabízíme možnost konzultace komplikovaných případů s naším právníkem 

 Pomáháme vám při nalezení právního zastoupení při soudním řízení 

 
Jednání s úřady 

 Pomáháme vám zkontaktovat se s úřady a institucemi, můžeme vám po domluvě poskytnout doprovod 
 Asistujeme vám při vyplnění listin a formulářů 

 
 

 
V ČEM VÁM NEMŮŽEME POMOCI: 

 

 
Nevyplňujeme za vás daňová přiznání 

Nezastupujeme vás u soudu 
Neposkytujeme finanční pomoc 

Neumíme pro vás zprostředkovat zaměstnání – nejsme pracovní agentura 
Nemáme zde veřejný přístup na internet 

Neposkytujeme ubytování nebo úschovu vašich věcí 


