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S dluhy poradí Charita Olomouc zdarma i anonymně
Tisícům klientů, kteří se ocitli v sociální
nouzi, pomohlo v uplynulých sedmnácti
letech poradenství Charity Olomouc, které
patří mezi nejstarší služby této organizace.
„V loňském roce jsme zaznamenali nárůst
těch, kteří do poradny přišli v důsledku
vysoké zadluženosti, uvalených exekucí, finanční nouze i jiných existenčních starostí.
Vzhledem k tomu, že v polovině letošního
roku skončil jiný projekt Charity Olomouc
zaměřený na dluhy – Vzestupná spirála,
rozhodli jsme v této činnosti pokračovat,
protože zájem ze strany klientů je neustále,“ uvedla Jana Haasová, vedoucí střediska sv. Kryštofa Charity Olomouc.
Na začátku července 2014 se tak z Poradenského centra Charity stala Dluhová

poradna. „Nabízíme orientaci ve finanční
situaci, komunikaci s věřiteli a exekutory,
nastavení rodinného rozpočtu, sepsání
splátkového kalendáře, sepsání námitky proti nákladům řízení i odporu proti
platebnímu rozkazu, sepsání návrhu na
oddlužení, pomoc se zvýšením svého příjmu (vyřízení sociálních dávek, hledání
zaměstnání, levnějšího bydlení),“ dodala
Haasová.
Vedle těchto činností nabízí Charita Olomouc materiální a finanční pomoc těm, kteří se ocitnou ve vážných existenčních potížích. Jedná se o jednorázovou pomoc, která
má svoje pravidla, je nenároková a podléhá
odbornému šetření sociálního pracovníka.
Služba je otevřena čtyři dny v týdnu:

v pondělí od 9 do 11 hodin a od 13 do
15 hodin, v úterý od 9 do 11 hodin (pouze pro objednané klienty), ve středu od
9 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin, od 15
do 16:30 pak pouze pro objednané, ve
čtvrtek od 8 do 11 hodin (pouze pro objednané). Dluhová poradna zajišťuje své
služby v objektu Charity Olomouc, Wurmova 5 prostřednictvím svých sociálních
pracovníků.
Zájemce o služby Charity se může v pracovní dny telefonicky objednat na číslech:
585 203 102, 739 249 223 (koordinátorka
Adéla Adámková), 736 764 804 (sociální
pracovnice Eva Koblihová). Dluhová poradna poskytuje své služby zdarma a v pří(red)
padě zájmu klienta i anonymně.

Projekt „Restart“ pomáhá lidem s drogovou minulostí
kávají nové dovednosti, které jim umožní
najít si a udržet zaměstnání. Pracovníci
se s klienty věnují cíleným a intenzivním
konzultacím ohledně pracovních témat,
znalostí v pracovně-právní problematice
a základních personálních dovednostech.
Klienti jsou po proškolení schopni lépe
komunikovat s okolím, naučí se vhodně
prezentovat sami sebe, řešit pracovní konflikty přiměřeným způsobem a přijímat
oprávněnou kritiku.
Díky individuální práci s každým klientem
je možné program „ušít na míru“ a zaměřit
se na ty oblasti, ve kterých v běžném životě
selhává. „Program vychází z neurobiologic-

kých principů psychologie učení a umožňuje zohlednit specifické potřeby lidí po
léčbě závislostí,“ dodala Krutilová.
Projektem doposud prošlo 49 klientů, pro
které pracovníci vytvořili manuál, jenž se
podrobně zabývá všemi oblastmi vztahujícími se k získání a udržení práce. P-centrum spolupracuje na projektu se zahraniční organizací Hum London.
P-centrum organizuje ve dnech 9. až
10. října 2014 mezinárodní konferenci
„Teorie a praxe léčby závislostí“, na které
budou prezentovány výsledky projektu a zkušenosti pracovníků z koučování
(red)
klientů.
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Lidem, kteří mají díky své minulosti spojené s užíváním návykových látek často
snížené sebevědomí, obtížně navazují
kontakty v sociálních vztazích a bojí se
svého selhání, již druhým rokem pomáhá projekt nazvaný Restart. Olomoucká
nezisková organizace P-centrum, která
projekt financovaný z fondů ESF realizuje,
pomáhá svým klientům po ukončené léčbě závislosti na návykových látkách.
„Tito lidé potřebují dlouhodobou podporu
a provázení, aby se mohli začlenit do běžného způsobu života,“ popsala ředitelka
P-centra Dagmar Krutilová. Díky „Restartu“ bývalí uživatelé návykových látek zís-

