V rámci projektu „Domov je základ“, který se od 1. 12. 2016 věnuje v obcích Mikroregionu Žulovsko
prevenci ztráty bydlení, aktivitám vedoucím ke stmelování obyvatel a podpoře systému svépomoci,
se za vstřícné podpory městských a obecních úřadů podařilo zrealizovat množství různorodých
aktivit. Mezi prvními bylo 8 sousedských bazárků. Příjemná atmosféra a zájem veřejnosti podařily
naplnit ekonomický i sociální záměr. Díky pozitivnímu ohlasu připravujeme stejný seriál i na podzim.
S ohledem na získané zkušenosti budou aktivity směřované i na soboty.
V současné době probíhají ve spolupráci s Dluhovou poradnou Jeseník a jejím projektem „Jesenicko
proti dluhům“ interaktivní semináře k finanční gramotnosti. Záměrem těchto akcí je zvýšení
ekonomického a všeobecného povědomí obyvatel o nástrahách finančního světa, eliminace
zadlužování a podpora finanční odpovědnosti.
„Již jsme asistovali a pomáhali při řešení komplikovaných vztahů mezi nájemníky, v rodinách, při
prodeji nemovitostí, také s vyplňováním a podáváním žádostí o byty, při vyřizování sociálních dávek,
jednání s energetickými společnostmi, orientací na pracovním trhu, sepisováním životopisů anebo
hledáním práce“, uvedl při jednání Multidisciplinárního týmu vedoucí Miroslav Adámek.
Práce s klienty přináší úspěchy i neúspěchy. Za první jsme velice rády, ve druhém případě nekončíme,
ale pokoušíme se najít jinou cestu a řešení problematiky.
Úzce spolupracujeme s obcemi, zejména Kobylou nad Vidnavkou – vlastníkem sociálních bytů, o
které je mezi klienty bez domova velký zájem. Větším počtem obecních – městských bytů také
disponuje Vidnava a Žulová, kde poptávka převyšuje nabídku, ale i zde je možné podat žádost o byt.
Zahájili jsme spolupráci na případech s organizacemi Darmoděj z.ú. - Terénní program, Darmoděj z.ú.
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, s Dluhovou poradnou Jeseník (Středisko rozvoje
sociálních služeb, o.p.s.), Azylovým domem (Boétheia – společenství křesťanské pomoci) v Jeseníku a
organizací VIDA z.s. – poradenské centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci.
Pro zlepšování úrovně kvality našich služeb jsme ve spojení s poradcem pro oblast sociálního bydlení
vládní Agentury pro sociální začleňování, Mgr. Martinem Stanoevem Ph.D. Informace pro další práci
čerpáme i z Konference o vybraných faktorech sociálního začleňování.

Poradna: Mariánské náměstí 11, 790 65 Žulová
Pondělí
8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Úterý
8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Středa
8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Jiné časy a výjezd ke klientům je možný po předchozí domluvě
Kontakty:
Jana Horsák – Skorošice, Kobylá nad Vidnavkou, Velká Kraš
+420 603 119 871, domov.jana@gmail.com
Danuše Krčová – Černá Voda, Stará Červená Voda, Vidnava
+420 603 161 040, domov.danuse@gmail.com
Magdaléna Zetochová – Žulová, Vápenná
+420 603 163 687, domov.magda@gmail.com
Webové stránky:
www.domovjezaklad.webnode.cz
Facebook:
https://www.facebook.com/domovjezaklad
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