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S čím vám může pomoci služba odborné sociální poradenství? 
 

Sociální poradenství 
 
Můžeme vám pomoci:  

 s vyplněním žádostí o příspěvek na mobilitu, zvláštní pomůcku, včetně motorového vozidla, 

příspěvek na péči,  

 se sepsáním odvolání, v případě, že vám sníží stupeň závislosti nebo výši invalidního důchodu,  

 se zjištěním možností financování pomůcek (vozíku, automobilu), pokud vám je plně neuhradí 

zdravotní pojišťovna či úřad práce,  

 se sepsáním žádosti o finanční příspěvek. 

 
Můžeme vám zprostředkovat kontakty na bezbariérové ordinace lékařů a služeb následné péče. 
K dispozici vám jsou Eva Vostálová, Zdeňka Veselá, Tereza Vacová a Petra Pavlíková. 
 

Pracovní poradenství 
 
V rámci pracovního poradenství poskytujeme klientům: 

 pomoc a podporu při vyhledávání pracovních nabídek,  

 informace o možnostech dalšího vzdělávání a zaměstnávání lidí se sníženou pracovní schopností 

(např. informace o různých typech a formách pracovních úvazků, o příspěvcích týkajících se 

zaměstnávání),  

 praktický nácvik dovedností spojených s uplatněním na pracovním trhu (např. tvorba životopisu 

nebo motivačního dopisu, trénink pracovního pohovoru). 

 
Poskytujeme informační servis i pro zaměstnavatele, kteří se rozhodnou zaměstnat osobu se 
zdravotním postižením. 
K dispozici vám jsou Eva Vostálová a Zdeňka Veselá. 
 

Psychologické poradenství 
 
Služba je určená klientům a také jejich pečujícím osobám.  Nabízíme: 

 psychologické poradenství,  

 poradenství osobnostního rozvoje,  

 individuální psychoterapii,  

 podpůrné skupiny pro pečující osoby, 

 arteterapeutické dílny, 

 kognitivní trénink, 

 nácvik relaxačních technik.  

K dispozici je vám psycholožka a psychoterapeutka Justina Hanáková. V případě zájmu o jakoukoli 
službu se lze domluvit osobně nebo přes e-mail: hanakova@pcfenix.cz. 
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Právní poradenství 
 
Služeb právního poradenství můžete využít kdykoliv, když máte pocit, že jsou potlačována vaše 
práva. K dispozici je vám Ladislav Loebe. 
 

Poradenství v oblasti bezbariérovosti 
 
Můžete se na nás obrátit, pokud vám nevyhovují vaše bytové podmínky, protože nedosáhnete na 
sporák nebo se nemůžete se svobodně pohybovat po svém bytě či domě. K dispozici je vám Blanka 
Cabalková. 
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