Městský úřad Domažlice
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Sociální práce

Ocitli jste se v nepříznivé životní
situaci nebo víte o někom, kdo by
potřeboval pomoc?
Vyslechneme Vás, budeme s Vámi
hledat řešení, doporučíme Vám další
odborníky.
Při jednání s klientem respektujeme
důvěrnost sdělení a zachování zásady
mlčenlivosti.

Hlavní principy poskytování
sociální práce

Adresa: U Nemocnice 579
344 20 DOMAŽLICE
Web: www.domazlice.eu
Telefon: 379 719 283
379 719 285
379 719 289

Sociální péče spočívá zejména v
bezplatném odborném sociálním
poradenství,
hledání
možností
vedoucí ke zvládnutí těžké životní
situace,
nalezení
vhodného
poskytovatele sociálních služeb,
zprostředkování kontaktů s těmito
poskytovateli
a
půjčovnou
kompenzačních pomůcek, dále s
vyplněním žádostí o dávky či žádostí
do zařízení sociálních služeb.

Komu jsou naše služby určeny
Sociální služby poskytujeme osobám
bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti
či náboženského vyznání.
●

7.30 - 17.00
7.00 - 14.00
7.30 - 17.00
7.00 - 14.00
ZAVŘENO

Romský poradce
Poskytuje
poradenství
a
provádí
konzultační činnost v romské problematice
ve spolupráci s ostatnímu subjekty.

Protidrogový koordinátor

Osobám pečujícím o osoby
závislé na péči jiné osoby

Spoluutváří protidrogovou politiku, klade
důraz na prevenci drogových závislostí a
sociálně patologických jevů.

●

Osobám s různým stupněm
omezení svéprávnosti

Veřejný opatrovník

●

Osobám ohroženým sociálním
vyloučením

●

Osobám ohroženým rizikovým
způsobem života

●

Obětem agrese, trestné činnosti
a domácího násilí

Vykonává funkci opatrovníka u osob
omezených ve svéprávnosti v případech,
kdy není možné ustanovit blízkou osobu.

Úsek zdravotnictví

●

Působnost
Naše služby jsou určeny všem
osobám, které mají v Domažlicích a
jejich spádových obcí trvalý pobyt
nebo zde žijí.

nebo

Zajišťuje odbornou pomoc zejména osobám
propuštěným z výkonu trestu odnětí
svobody.

●

●

Pracovní doba: pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Zdravotně postiženým
duševně nemocným

Kurátor pro dospělé

Osobám, které ztratily přístřeší
nebo se nachází v nejistém či
neadekvátním bydlení
Nezaměstnaným a osobám s
materiálními problémy

Vydává recepty a žádanky na léčivé
přípravky
obsahující
omamné
a
psychotropní látky oprávněným osobám.

Parkovací průkazy pro držitele ZTP
nebo ZTP/P
Vydává parkovací průkaz označující vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou držitelům průkazů ZTP nebo
ZTP/P.

Můžete nás kdykoliv kontaktovat
●

Imigrantům

●

Rodinám s dětmi

Městský úřad Domažlice, U Nemocnice 579,
Domažlice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek soc. péče
(budova Komerční banky, přízemí)
podatelna@mesto-domazlice.cz
379 719 283, 379 719 285, 379 719 289

