HUMANITÁR, n.o.- Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej
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OZNÁMENIE : Poradňa pre duševne chorých ľudí a ich rodiny
HUMANITÁR, n.o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti v Levoči
oznamuje,

že prevádzkuje Poradňu pre duševne chorých ľudí a ich rodiny, ktorá sa nachádza na psychiatrickom
oddelení v nemocnici Levoča. Otvorením tejto poradne chceme pomôcť ľuďom s duševnou poruchou
a ich rodinám a zároveň prispieť k skvalitneniu sociálnych služieb v Prešovskom a Košickom
samosprávnom kraji. V súčasnosti pre platné rozhodnutia a režimové opatrenia zamedzujúce

šírenie COVID-19, poradňa funguje s obmedzením osobného kontaktu až do odvolania.
Ponúkame vám pomoc:
- základné sociálne poradenstvo: posúdenie problému postihnutej osoby, alebo rodiny,
poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj
odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci
- špecializované sociálne poradenstvo: zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov
osoby, alebo rodiny a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci
- sociálno-právne poradenstvo: pomoc pri jednaní s úradmi, informácie o sociálnych dávkach,
podania k súdu, kontakt s VÚC – žiadosti a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, so
súdmi – exekúcie a obmedzenie svojprávnosti, so sociálnymi zariadeniami pri umiestnení do
zariadenia
- pracovné poradenstvo: orientácia v pracovno-právnych záležitostiach, informácie o zdrojoch
hľadania práce, pomoc s vyhľadávaním pracovného miesta, pomoc s tvorbou životopisu,
žiadosťou, motivačným listom, založenie e mailovej schránky a pod., nácvik pracovných zručností
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Sociálne poradenstvo poskytujú odborne
pripravení, skúsení, špecializovaní poradcovia na základe
akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Poradenstvo sa poskytuje BEZPLATNE.
Veríme, že naša poradňa bude pre Vašich pacientov a ich rodinných príslušníkov osožná
a nápomocná pri riešení ich problémov a zložitých životných situácií.

So svojimi požiadavkami sa môžete na nás obracať:
- osobne v NsP Levoča – psychiatrické oddelenie 1. poschodie vpravo (utorok,
streda)/pripravuje sa poradenské centrum aj v Spišskej Novej Vsi/ -obmedzenie pre COVID-19 až do
odvolania

-

telefonicky na t .č. – 0948 625 199
mailom – poradenstvo@humanitar.sk
písomne, na adresu: HUMANITÁR, n.o. Špecializované sociálne poradenstvo,
Probstnerova cesta č. 6, 054 01 Levoča
facebook : Humanitár, nezisková organizácia /možnosť chatu, videohovor/
www.jasomtostaci.sk, /online poradňa/
www.humanitar.sk /kontaktný formulár pre poradenstvo/
instagram: ja-som-to-staci /sprava/
humanitarneziskova /správa/

PhDr. Anetta Cierny
štatutárna zástupkyňa

Zodpovedný zamestnanec za poskytovanie odbornej činnosti: Mgr. Zuzana Šeminská
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