
DLUHOVÁ 

PORADNA 

ambulantní sociální služba, která spadá do služeb sociálního 
poradenství– konkrétně odborného sociálního poradenství

Toto poradenství je poskytováno za účelem pomoci osobám, které se ocitli v 
nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni svými znalostmi a dovednostmi 

bez pomoci odborných pracovníků sami řešit

   informace a kontakty na další organizace, instituce a osoby (např. sociální služby, právní služby, státní služba - ÚP, OSSZ),   zhotovují 
potřebné písemnosti pro spolupráci s úřady (ÚP,OSSZ), pomáhají při vyplňování žádostí, formulářů, pomáhají při kontaktování věřitelů
   poradenství a pomoc v oblastech státní sociální podpory, hmotné nouze, příspěvků na péči, nároků OSZ, návrhů na oddlužení, poskytnutí 
sociálního a sociálně právního poradenství- dluhová problematika, sociální dávky,
   pomoc při řešení krizové situace klienta a následná podpora návratu do společnosti (kontakty na další vhodné instituce a organizace), 
prevence ztráty zaměstnání či bydlení, poskytování základních informací o právech a povinnostech klientů ve vztahu k jejich finanční 
problematice, konzultace možných způsobů splácení dluhů

Pracovníci dluhové poradny: Mgr. Monika Sofia Vedralová, 
Bc. Jana Balšánková 

Vedoucí poradny: Ing. Šárka Pravdová 
IDENTIFIKÁTOR 5359149

Pracovníci dluhové poradny poskytují: 

Pondělí - pátek   8:00 - 16:00

PROVOZNÍ DOBA 

PORADENSTVÍ JE NUTNÉ PŘEDEM DOMLUVIT 

NA TEL.: 722 226 001 

NEBONA E-MAILU: 

PORADNA.MOZAIKA@SEZNAM.CZ

ADRESA PROVOZOVNY 

Rodinné centrum Mozaika, z.s. 

Přívozní 1036/9, Lovosice 

Areál ZUŠ, naproti Penny 

 

www.rcmozaika.cz 

Poradenství je určeno pro osoby v krizi a je poskytováno zdarma 

 
   Poskytování informační a poradenské činnosti - zvyšování informování odborné i laické veřejnosti z oblasti finanční závazků, příjmů, 
příspěvků na péči aj.
   Naplňování obecných a speciálních potřeb uživatele v oblasti finanční gramotnosti
   Vytváření pozitivního společenského klimatu pro integraci rodin a jejich stabilizaci ve společnosti
   Vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na kulturních, společenských a sportovních akcích a 
zapojováním se do zájmových kroužků, které Mozaika nabízí
   Pomoc při řešení finančního závazku (např. pomoc při domlouvání splátkového kalendáře, při komunikaci s věřiteli)
   Pomoc při řešení insolvence s návazností na další odborné poradny a potřebné instituce, příprava podkladů a dokumentace
   Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí např. pomoc při vyřizování státních dávek

Cíle poskytované sociální služby:


