 Terénní poradenství pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním

	Občanská poradna Třebíč nabízí nadstandardní službu terénního poradenství. Cílem je poskytovat bezplatné občanské poradenství (sociálně – právní) v domácím prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří díky svému handicapu (věk, zdravotní problémy) nemohou řešit své problémy v prostorách občanské poradny. 

	Dříve občanskou poradnu telefonicky kontaktovali lidé, kteří z důvodu handicapu či vysokého věku nemohli navštívit poradenskou kancelář. Některé jejich problémy však byly natolik složité, že jim nebylo možné telefonicky poskytnout dostatečnou radu. Z toho důvodu začala OP Třebíč usilovat o možnost poskytování nadstandardní služby formou terénního poradenství, díky kterému mohou poradci poskytovat na okrese Třebíč věcné a správné informace a pomoc přímo v domácím prostředí klientů. 
	Projekt s názvem „Terénní občanské poradenství pro seniory a zdravotně postižené občany“ realizuje OP Třebíč celkově čtvrtým rokem. Projekt probíhal v předešlých letech pouze v Třebíči, ale nyní díky podpoře z ESF OP LZZ mohou poradci nabídnout službu i mimo Třebíčským občanům. 
Občané nejčastěji řešili případy týkající se dluhové problematiky, dědictví a majetkoprávních či rodinných vztahů. Na OP Třebíč se však občané mohou obracet i s dotazy z jiných oblastí, např. s problematikou sousedských sporů, bydlení, domácího násilí, ochrany spotřebitele (např. předváděcí akce), sociálních dávek, zaměstnanosti aj. 
	Služby občanské poradny jsou poskytovány na principu bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a anonymity. 
	Zájemcům o terénní poradenství doporučujeme Občanskou poradnu Třebíč telefonicky kontaktovat, sdělit základní informace o svém problému a dohodnout si s poradcem termín návštěvy u sebe v bytě. V předem dohodnutém termínu navštíví klienta v místě bydliště dva poradci a budou se věnovat řešení jeho problému. Z důvodu oboustranné bezpečnosti se poradci musí prokázat průkazy s fotografií a jejich totožnost je možné ověřit na telefonním čísle uvedeném na průkazu.


Kontakt:

Občanská poradna Třebíč 
Přerovského 126/6 
674 01 Třebíč 
Tel: 568 845 348
Mobil: 724 304 718 
E-mail: obcanskaporadna@seznam.cz 
www.optrebic.ic.cz 

Poradenské hodiny OP Třebíč: 
pondělí a středa 8:00-12:00 13:00-17:00 
úterý a čtvrtek   8:00-12:00 13:00-16:00


