
KARTA ORGANIZACE
Sociální služby, Ostatní

Město Nasavrky - sociální odbor (Právnická
osoba - Obec)
Adresa sídla: Náměstí 77, 53825
Nasavrky
Kontaktní osoba: Regina Losenická
Kontaktní email: losenicka@nasavrky.cz
Telefon: 607 676 773
Webová stránka: http://www.nasavrky.cz/
Poslání organizace: Sociální pracovník vykonává soubor činností sociální
práce: Podává základní sociální poradenství. Navrhuje ve spolupráci s
klientem řešení východiska z nepříznivé situace a pomáhá mu ji řešit. Pomáhá
při orientaci v systému sociálního zabezpečení, v systému sociálních a
zdravotních služeb. Podává informace o sociálních službách a pomáhá s jejich
zprostředkováním. Vyhledává osoby, které by mohly být ohroženy sociálním
vyloučením. Pomáhá s vyplňováním žádostí o různé dávky sociálního
zabezpečení a při vyřizováním osobních dokladů. Pomáhá při uplatňování
oprávněných práv a zájmů klienta. Provádí sociální šetření v rámci výkonu
agendy sociální práce. Poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání s dalšími
organizacemi a veřejnými institucemi. Na sociálního pracovníka města se
může obrátit každý, kdo žije v nevyhovujícím prostředí nebo je bez domova,
má omezené finance, nemá a hledá zaměstnání, dotýká se ho dluhová
problematika, gamblerství. Dále osoby vyžadující péči druhého člověka z
důvodu ztráty soběstačnosti, zdravotního postižení nebo duševního
onemocnění a také pečující osoby.

Poskytované služby:
Pečovatelská služba Nasavrky - Pečovatelská služba 

https://spona.chrudim-city.cz/sit/sluzby/153
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