Potřebujete radu?
Volejte nebo pište na následující kontakty organizace
Člověk v tísni
 Máte dluhy? Snížil se vám vlivem vládních opatření příjem? Bojíte se, jak budete zvládat
splácet exekuce? Máte obavu o plnění v oddlužení? Uvažujete o odkladu splátek nebo
oddlužení?
Kontakt dluhové poradenství Hranicko, Lipensko:
Monika Osmanová:
Tel. a Skype: +420775871533, e-mail: monika.osmanova@clovekvtisni.cz

 Jste zaměstnanec nebo OSVČ a vlivem současné situace jste momentálně na OČR,
nemocenské, v karanténě, nebo doma v důsledku uzavření provozoven zaměstnavatelů
a nevíte, na co máte nárok?
 Nevíte si rady v oblasti práce, bydlení?
 Nevíte, jak a kde si požádat o různé dávky?
 Chcete pomoct s jednáním se zaměstnavateli, úřady?
 Potřebujete jinou radu nebo pomoc? Nevíte, na koho a kam se se svým problémem
obrátit?
Kontakty terénní programy:
Bc. Aneta Balejová, Hranicko:
Tel. a Skype: +420775414264, e-mail: aneta.balejova@clovekvtisni.cz
Bc. Markéta Tučná, Hranicko:
Tel. a Skype: +420778421325, e-mail: marketa.tucna@clovekvtisni.cz
Veronika Rysová, Lipensko:
Tel. a Skype: +420777367791, e-mail: veronika.rysova@clovekvtisni.cz
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 Potřebujete pomoc nebo radu s návrhy na úpravu výchovy a výživy (svěření dítěte do
péče, předběžné opatření, úprava výživného apod.)?
 Řešíte problémy s dětmi spojené? Potřebujete pomoc se školou? Čeká vás zápis?
Přijímačky? Chybí vám informace?
Služba byla usnesením vlády pozastavena, ale i zde nabízíme telefonní nebo on-line
podporu.
Kontakty sociálně aktivizační služby:
Jan Riess, Lipensko:
Tel. a Skype: +420608158943, e-mail: jan.riess@clovekvtisni.cz
Bc. Aneta Balejová, Hranicko:
Tel. a Skype: +420775414264, e-mail: aneta.balejova@clovekvtisni.cz
Bc. Markéta Tučná, Hranicko:
Tel. a Skype: +420778421325, e-mail: marketa.tucna@clovekvtisni.cz

Služby poskytujeme zdarma. Pokud někdo nemá kredit, je možné nás jen prozvonit a my voláme
zpět. Spolupráce je dobrovolná, lze ji kdykoliv ukončit.

V případě zájmu o služby, nás neváhejte kontaktovat ve všední dny od 8:00 do 16:30.
Pokud jste již naším klientem, obraťte se prosím pro další informace na pracovníka,
se kterým spolupracujete.

Koordinátorka služeb Hranicko a Lipensko:
Mgr. Jana Zbožínková:
tel.: +420739320313, e-mail: jana.zbozinkova@clovekvtisni.cz, skype: live:jana.zbozinkova
Zde naleznete kompletní informace o našem fungování a další užitečné odkazy, stejně tak na
www.clovekvtisni.cz/olomouc.
Co dalšího děláme? Podporujeme preventivní opatření proti šíření koronaviru u tisíců ohrožených
lidí, rozšiřujeme fungování dluhové helplinky. Zpřístupnili jsme 270 filmů a výukových materiálů
široké veřejnosti. Více na webových stránkách organizace Člověk v tísni a na našem facebooku.

Celostátní informační linka ke koronaviru: 1212
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