Co je to za službu?
Poskytujeme informace, rady, pomoc a
asistenci osobám se zdravotním postižením,
které jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim
taková situace hrozí, protože neznají svá práva
a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou
schopni vyjádřit své potřeby a hájit své
oprávněné zájmy a dále všem, kteří přicházejí
řešit problematiku osob se zdravotním
postižením v jejich prospěch.
Komu je služba určena?
Služba je určena osobám se zdravotním
postižením od 18 let.
Dále všem, kteří přicházejí řešit problematiku
osob se zdravotním postižením v jejich
prospěch
Co nabízíme? Například:
 Poradíme Vám v oblastech státní
sociální podpory a dávek pomoci v
hmotné nouzi
 Poradíme jak postupovat při podání
žádosti o příspěvek na péči, žádosti o
invalidní důchod
 Poskytneme informace jak postupovat
při uzavírání smlouvy s poskytovatelem
sociální služby
 Pomůžeme při zpracování žádostí,
podání a odvolání k různým institucím a
poskytovatelům sociálních služeb
 Poskytneme informace a rady při
výběru a možnostech získávání







rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
Zprostředkujeme kontakt na další
služby, které budete při řešení vaší
nepříznivé situace potřebovat
Poskytneme Vám doprovod na úřady,
na jednání posudkových komisí aj.
Nabízíme spolupráci a poradenství
ostatním organizacím, které pracují s
osobami se zdravotním postižením

Kde a kdo službu poskytuje?
Středisko Arkadie Kollárova
Kollárova 1879/11, Teplice 415 01
Bc. Kateřina Jelínková
jelinkova@arkadie.cz
TEL: 731 162 748
Budova není bezbariérová. V případě potřeby
bezbariérového prostředí s Vámi může být
domluvena schůzka na jiném místě.
Dále také terénní formou v okruhu max. 20km
od Teplic i na jiném domluveném místě
Provozní doba:
Po 7:00-15:00 a Út 11:30-15:30 v poradně
v Teplicích, Kollárova 1879/11, Teplice 415 01
St 7:00-15:00 v terénu
Služba je poskytována ZDARMA
před Vaší návštěvou v poradně doporučujeme
domluvit si telefonicky termín a čas schůzky

Odborné sociální poradenství
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