Kdo je koordinátor sociální práce?
› J e to člověk se zkušenostmi z oboru
sociální práce
› M
 á od starosty obce pověření k výkonu
sociální práce na území obce, kterým se
prokazuje
› Jeho služby jsou bezplatné
› J eho služby jsou diskrétní, je vázán
mlčenlivostí podle zákona
Co koordinátor sociální práce dělá?
› P
 racuje na změně nepříznivé životní
situace, která nastala u Vás, nebo
u někoho z Vašeho blízkého okolí
› V
 e spolupráci s Vámi navrhuje řešení
a východiska ze situace

Kontakty na koordinátora sociální práce:
Telefon: 601 376 380
Mail: pgoby@chopos.cz
Služby koordinátora zajišťuje:
CHOPOS
dobrovolný svazek obcí
Chotýšany 54
IČ: 69000948
DIČ: CZ69000948
ČS a. s. Benešov 320495399/0800

Potřebujete poradit a pomoci
v obtížné životní situaci, která se
týká Vás nebo někoho z Vašeho
blízkého okolí?

Kancelář:
Křižíkova 1424
256 01 Benešov
www.chopos.cz

(Piktogramy životních situací byly použity s laskavým
svolením autora, část textů byla použita z internetových
stránek Sociálních služeb okresu Benešov, http://ssob.info/)

› P
 omáhá Vám při orientaci v systému
sociálních a zdravotních služeb
› P
 oskytuje Vám poradenství v systému
dávek sociálního zabezpečení
› V
 případě potřeby spolupracuje
s rodinou, s jinými blízkými osobami,
s obcí, či s dalšími institucemi na řešení
a změně Vaší situace

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu
CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852

Nyní je to už možné
a ve Vaší obci působí

KOORDINÁTOR
SOCIÁLNÍ PRÁCE

PŘÍKLADY OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

BYDLENÍ
Vždy se o mě někdo postaral, ale teď jsem zůstal
sám a nevím, jestli to zvládnu… Nezvládáme
platit nájem, do toho přišly děti, nevíme, jak
dlouho to ještě utáhneme… Z domu jsem odešel
hned po škole, teď mě vyhodila přítelkyně, tak
nevím, co dál…

RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ
Neshody mezi rodiči, neshody mezi rodiči
a dětmi, podivné chování dětí, jak využít volný
čas, finanční a bytová tíseň, obtížné soužití mezi
více generacemi, násilí v rodině…

ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ
Zdravotní postižení může být vrozené, může ale
také přijít neočekávaně ze dne na den… Jak se
vyrovnat se svým postižením nebo s postižením
blízké osoby, jak pečovat o takového člověka,
kde sehnat potřebné informace…

ZMĚNA CHOVÁNÍ
Taková změna může být nepříjemná pro člověka
samotného i pro jeho okolí… Důvodem může
být náhlá neočekávaná změna v životě, ztráta
blízkého člověka, nemoc, ztráta zaměstnání,
finanční problémy, neshody v rodině a mnoho
jiných okolností…

DLUHY
Nejdřív byla jen malá půjčka, myslel jsem, že
to splatím po dvou výplatách. Musím ale platit
ještě elektriku, vodu a hypotéku. Snad zkusím
ještě jednu půjčku, ale jak to splatím? A navíc mi
už na dveře klepe exekutor…

DROGY, ALKOHOL A JINÉ ZÁVISLOSTI
Ze začátku se to zdálo v pohodě, myslel
jsem, že to mám pod kontrolou… Nikdy nás
nenapadlo, že se to může stát našemu dítěti,
vždy mělo všeho dostatek… Partner už z výplaty
nic neušetří, pořád jen sedí v hospodě nebo
v herně u automatů…

VĚZENÍ
Vrátil jsem se z kriminálu. Rodina a kamarádi
se na mě vykašlali, nevím, jak to bude s prací
a s bydlením… Jak začít znovu, načisto a zbavit
se cejchu kriminálníka…

STRACH
Strach z neznáma, z neočekávané situace,
z budoucnosti, ze změny v mém životě, z nemoci
a bolesti… Jak se mám se strachem vyrovnat,
za kým jít, kdo mi s tím poradí?

NEMOC
Životní komplikace spojené s nemocí, péče
o dlouhodobě nemocného člověka… Nevím,
kde by mi mohli poradit s mojí nemocí, s tím
jak to zvládat… Potřebuji podpořit a poradit
s péčí o nemocného v rodině, na co mám jako
pečující nárok…

SAMOTA
Jsem mladá, mám spoustu přátel na facebooku,
ve skutečnosti se však se mnou nechce nikdo
bavit… Po smrti manžela jsem zůstala sama,
děti mají své rodiny a jsou daleko a sousedy
nechci obtěžovat…

STÁŘÍ
Stáří a radost ze života na jedné straně,
stáří a bezmoc, osamělost na straně druhé.
Jak pečovat o své staré rodiče, kde získat
informace, na co mají pečující nárok…

UMÍRÁNÍ
Umírání a smrt, to je jediná jistota, ke které
od narození všichni spějeme… Jak se
vyrovnat a smířit se smrtí, jak se smířit se svými
blízkými… Jak zajistit pro odchod z tohoto
světa bezpečné a důstojné prostředí…

