
Informační leták sociální práce 
v městské části Dolní Chabry

Městská část Dolní Chabry nabízí služby sociálního pracovníka, jehož pozice byla vytvořena v rámci projektu 
„Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“, který je spolufinancován Evropskou unií 

z Operačního programu Zaměstnanost. 

Pomoc je určena pro všechny občany naší městské části, 
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nemohou ji vyřešit 
vlastními silami, především pro:

�osoby se zdravotním postižením,
�osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 
ohrožené,
�bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém 
ubytování,
�neformální pečovatelé (osoby pečující o osoby závislé na 
péči jiné osoby),
�osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi.

Poskytujeme odborné informace, rady, pomoc i asistenci při konkrétních 
úkonech. Nabízíme jednorázovou i dlouhodobější pomoc.
V jakých oblastech můžeme konkrétně pomoci?  
�Informace o nárocích, službách a možnostech přispívajících k řešení nepříznivé 
a obtížné sociální situace,
�poradenství v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, dluhů a 
exekucí, zaměstnání ad.,
�podpora při jednání na úřadech a jiných institucích,
�odkázání na další návazné služby, odborná pracoviště, event. zprostředkování 
takové služby,
�pomoc při vyřizování běžných záležitostí - např. vyřizování osobních dokladů, 
sociálních dávek, průkazu osoby se zdravotním postižením aj.,
�zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.,
�a další záležitosti spojené s řešením životní situace.

Záměrem nabízené služby je zajistit našim občanům sociální pomoc v jejich přirozeném prostředí, zlepšit jejich kvalitu života.

Každý z nás se někdy může ocitnout v situaci, kdy se bez pomoci druhých neobejde.
Ale nezapomeňte - každá situace se dá řešit. 

Vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem je založen zcela na dobrovolnosti a veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. Nicméně při osobním 
kontaktu a jednání je vyžadováno poskytnutí základních identifikačních údajů. 

V případě potřeby se můžete obrátit na sociální pracovnici Mgr. Marianu Kaliankovou 
v budově úřadu městské části (pondělí 14:30 – 16:30) a dále dle individuální domluvy. 

Kdykoliv ji můžete kontaktovat také pomocí telefonu 725 010 084 či e-mailu socialni@dchabry.cz.
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