
Charita sv. Alexandra

Poradna sv. Alexandra



Charita sv. Alexandra 

• Zřizuje:

➢ Chráněné dílny – stopařská, textilní, keramická, 

kožedělná, dílny kooperace

➢ Poradna sv. Alexandra 

➢ Target - Podporované zaměstnávání

➢ Chráněné bydlení



Poradna

sv. Alexandra

Fr. Formana 13

700 30 Ostrava-Dubina



Konzultační místnost



Poradna sv. Alexandra

O co usilujeme? 

Podporovat osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, nebo 

jsou takovou situací ohroženy, aby ji byly schopny překonat či 

vyřešit.

Aby se klienti orientovali ve své situaci a věděli, jakým způsobem ji 

mohou řešit či překonat.

Aby klienti znali svá práva, povinnosti a právem chráněné zájmy.



Poradna sv. Alexandra

Komu jsou naše služby určeny:

• Osobám starším 18-ti let, které svou situaci vnímají jako

tíživou a nemohou ji v dané chvíli zvládnout vlastními

silami ani za pomoci svých blízkých.



PORADENSTVÍ JE BEZPLATNÉ!



Poradenství poskytujeme v těchto 

oblastech:

➢ PORADENSTVÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍ – sociální služby,

státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, pojištění

(důchodové, zdravotní) aj.;

➢ PORADENSTVÍ V OBLASTI PRÁVNÍ – občanské právo,

pracovně-právní vztahy, právo sociálního zabezpečení apod.



➢ Poradenství v oblasti DLUHŮ, sepsání a podání návrhu na 

povolení oddlužení.

➢ Poradenství v OBLASTI ŽIVOTA OSOB SE ZDRAV. 

ZNEVÝHODNĚNÍM – invalidní důchody, příspěvek na péči 

aj.



➢ PRACOVNÍ PORADENSTVÍ – pomoc při sepsání 

životopisu, motivačního dopisu aj.;

➢ Poradenství v oblasti BYDLENÍ, VOLNÉHO ČASU apod.;

➢ Pomoc při vyřizování OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ –

vyplňování či sepisování formulářů a žádostí;



➢ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTŮ s odbornými a 
specializovanými pracovišti, úřady a dalšími institucemi;

➢Doprovody (např. na úřady);

➢Ve specifických případech návštěva klienta v přirozeném 
prostředí (na území města Ostravy).



Target – Podporované zaměstnávání

• Cílem je umožnit lidem se zdravotním postižením se začlenit 

do běžného pracovního prostředí.

• Podpora při získání a udržení pracovního místa.

• Nácvik dovedností spojených s hledáním práce.

• Doprovod při jednání se zaměstnavateli nebo na úřadě.

• Asistence při zapracování na novém pracovišti.



DĚKUJI ZA POZORNOST!


