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Veřejný závazek Charitní poradny 

 

POSLÁNÍ 

Posláním Charitní poradny Český Těšín je bezplatné a důvěrné poskytnutí odborných informací, rad a pomoci 

lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci anebo jsou takovou situací ohroženi.  

 

CÍLE SLUŽBY CHARITNÍ PORADNY  

Cíle Charitní poradny jsou: 

 dosáhnout takového stavu, kdy má klient informace o možnostech řešení své nepříznivé situace a je 

schopen sám či za pomoci sociálního pracovníka tuto situaci řešit. 

 podpořit pečující osoby - vytvořit bezpečný prostor pro klienta, kde může bez obav sdělit své pocity a 

obavy spojené s péči o osobu blízkou. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou jsou osoby, které se dostanou do nepříznivé sociální situace (nebo jim tato situace hrozí) a 
nejsou schopny jí řešit vlastními silami. 
 
Jde zejména o následující oblasti: 

- dluhová problematika, 

- rodina a mezilidské vtahy, 

- bydlení, 

- sociální dávky, 

- poradna je dále určená osobám, které pečují o svého blízkého, anebo se o něj pečovat teprve chystají, 
případně pozůstalým, kteří o blízkého pečovali. 

 

Charitní poradna je určena pro: 

- rodiny s dítětem/dětmi, 

- osoby v krizi, 

- seniory. 
 

Službu nemůžeme poskytnout osobám:   

- psychoterapii, psychologické poradenství, 

- mediaci, 

- právní zastupování, 

- notářské služby, 

- daňové poradenství, 

- peněžitou pomoc, 

- nesepisujeme písemnosti týkající se vypořádání SJM, závěť, kupní smlouvy 
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ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 Bezplatnost – služby Charitní poradny jsou poskytovány zcela zdarma. 

 Anonymita a mlčenlivost – služba je poskytována anonymně bez nutnosti sdělovat osobní údaje.  

Pracovníci Charitní poradny jsou ze zákona vázání mlčenlivostí a bez výslovného souhlasu klientka nepředávají 

informace dalším osobám a institucím, vyjma platné legislativy. 

 Nestrannost, nezaujatost – ke klientům přistupujeme bez ohledu na jejich pohlaví, etnicitu, vzdělání atd. 

Charitní poradna je zcela nezávislá na ostatních službách a zařízeních, nedochází k upřednostňování klientů.  

 Individuální přístup – respektujeme jedinečnost situace klienta, ke každému klientovi přistupujeme dle 

jeho aktuálních potřeb. Pracovník plně respektuje právo klienta se svobodně rozhodnout při řešení jeho 

situace.  

 Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splňují podmínky vzdělání a dále se profesně vzdělávají. 

 

 


