
www.uspe.cz

+ 420 800 400 410

Podpora soběstačnosti ve Vašem

domácím prostředí i mimo něj 

Pomoc při Vašem adaptování se

na novou životní situaci 

Zprostředkování kontaktu se

společenským prostředím 

Podpora při vyřízení osobních

záležitostí (lékař, úřady, ...)

Klub chytrého seniora

Podpora při vyhledání příležitostí

pro pracovní uplatnění

Podávání informací o

možnostech získávání a výběru

rehabilitačních a kompenzačních

pomůcek, včetně doporučení

jejich vhodnosti

pondělí–pátek 8:00 - 17:00

osobní schůzka Praha / Brno

poradna@uspe.cz

Pomoc s růstem nákladů na bydlení

Pomoc s vyřízením sociálních

příspěvků

Podpora při jednání s úřady

Poskytnutí dluhového poradenství

Pomoc s orientací v nabídce

sociálních a zdravotních služeb

Zprostředkování psychologické,

duchovní či fyzioterapeutické péče

Pomoc s vyřízením kompenzačních

pomůcek

Poskytnutí pozůstalostní poradenství

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

Veškeré služby poskytuje Ústav péče, z.ú. bezplatně

Pracovník sociálního poradenství -
Brno 

 

David Pouchlý,  DiS.
tel . :  720 984 551

Pracovník sociální  rehabilitace -
Brno

 

Bc. Markéta Várošová
tel. :  720 984 566
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