
NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI
CHARITNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA NABÍZÍ BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

ŘEŠENÍ DLUHŮ 
(podpora při 
řešení dluhů, 

exekuční řízení)

OCHRANA 
SPOTŘEBITELE 

(reklamace, 
odstoupení 
od smlouvy)

RODINA A 
MEZILIDSKÉ 

VZTAHY 
(manželství, 
rodičovství, 

výživné, domácí 
násilí)

PRACOVNĚ 
PRÁVNÍ VZTAHY A 
ZAMĚSTNANOST 

(životopis, práva a 
povinnosti strany)

ODDLUŽENÍ -
OSOBNÍ 

BANKROT 
(sepsání návrhu 

včetně 
poradenství)

BYDLENÍ 
(nájemní 
bydlení, 

trvalý pobyt)

SOCIÁLNÍ 
SYSTÉMY A 

SLUŽBY (orientace 
v sociálních 
systémech, 

sociální služby)

OBČANSKÁ 
PRÁVA  

(pomoc při 
komunikaci 

s úřady)
MAJETKO
PRÁVNÍ 
VZTAHY 

(vlastnictví, 
sousedské 

vztahy)

731 646 977 SLAVKOV U BRNA 731 425 497 HODONÍN739 389 266  BUČOVICE
ul. Sovětská 912 ul. Polní 1444 ul. Wilsonova 4441/9

www.hodonin.charita.cz



Zřizovatel: Diecézní charita Brno 
        Oblastní charita Hodonín 
 
Poskytujeme odborné sociální 
poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, typ občanské 
poradenství. Jsme akreditovaným 
pracovištěm pro bezplatné sepisování a 
podávání návrhů na povolení oddlužení. 
 
Kontakt:  
Vedoucí služby: Tel: 731 646 977  
Email: 
poradna.slavkov@hodonin.charita.cz 
 
Pracoviště Bučovice 
Adresa: Sovětská 912, 685 01 Bučovice 
(budova polikliniky, 1. patro) 
Tel. 517 380 451, 739 389 266 
Email: 
poradna.bucovice@hodonin.charita.cz 
Úřední hodiny: 
Pondělí:  8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 
Středa:   8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 
 
Pracoviště Hodonín 
Adresa: Wilsonova 4441/9, 695 01 
Hodonín (u vlakového nádraží, 1. patro) 
Tel. 731 425 497 
Email: poradna@hodonin.charita.cz 
Úřední hodiny: 
Pondělí:  8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 
Úterý:    7:00 – 11:00, 12:00 – 15:00 
Středa:   8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00 
Čtvrtek:  8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00 

Pracoviště Slavkov u Brna  
Adresa: Polní 1444, 684 01 Slavkov u 
Brna (přízemí Domu s pečovatelskou 
službou) 
Tel. 544 212 021, 731 646 977  
Email: 
poradna.slavkov@hodonin.charita.cz 
Úřední hodiny: 
Pondělí:  8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 
Úterý:    9:00 – 12:00 
Středa:   8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 
Čtvrtek:  9:00 – 12:00 
 
Web: www.hodonin.charita.cz 
 
Poradenství je bezplatné a je 
poskytováno formou osobní či telefonické 
konzultace. Můžete také využít online 
poradnu na našich webových stránkách.  
 
Poslání 
Posláním Charitní sociálně právní 
poradny je poskytovat lidem, kteří se na 
ni obrátí v tíživé životní situaci, nebo jsou 
takovou situací ohroženi, rady či 
informace tak, aby se mohli zorientovat 
v současných sociálních a právních 
systémech a rozvíjet své schopnosti a 
dovednosti, které jim pomohou jejich 
stávající situaci samostatně nebo 
s podporou pracovníka zlepšit, nebo 
pokud možno vyřešit. 

 

Pro koho tu jsme? 
Poradna poskytuje své služby osobám ve 
věku od 18 let, které se nacházejí 
v nepříznivé životní situaci, nebo jim 
taková situace hrozí. Jedná se zejména o 
rodiny s dětmi, osoby v krizi, oběti 
domácího násilí, osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy, oběti trestné 
činnosti. 
 
Poskytujeme sociální a právní 
poradenství v následujících 
oblastech: 
Rodina a mezilidské vztahy, pracovně – 
právní vztahy a zaměstnanost, sociální 
systémy a služby, řešení dluhů včetně 
oddlužení, ochrana spotřebitele, bydlení, 
smluvní právo, občanská práva, podpora 
v nouzi (dle možností zprostředkování 
pomoci Charity ČR) 
 
Co je naším cílem? 
- Informovaný klient v oblasti práva, 

povinností, dostupných služeb a 

v dalších informacích týkajících se 

řešené situace 

- Klient, který se s podporou 

pracovníka samostatně rozhodl pro 

způsob řešení své situace 

- Klient, který získal schopnost nebo 

dovednost samostatně řešit situaci.  
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Podporují nás:  
 
Služba je podporována z rozpočtů 
Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Jihomoravského kraje, města Hodonín a 
přidružených obcí, města Slavkov u Brna 
a přidružených obcí, města Bučovice a 
přidružených obcí a města Kyjov.  
 
Děkujeme.  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblastní charita Hodonín 
provozuje tato další zařízení 

 
 

 Charitní ošetřovatelská služba 
Bučovice a Slavkov u Brna 

 Charitní pečovatelská služba 
Šardice 

 Nízkoprahový klub Pohoda 
Hodonín 

 Charitní pečovatelská služba 
Hodonínsko 

 Kontaktní adiktologické 
centrum Vážka Hodonín 

 Domov pro matky s dětmi 
Hodonín 

 Charitní pečovatelská služba 
Bučovice a Slavkov u Brna 

 Charitní pečovatelská služba 
Ždánice 

 Nízkoprahové denní centrum 
Hodonín 

 Noclehárna pro lidi bez 
přístřeší Hodonín 

 Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi Hodonín 

 Centrum denních služeb 
Slavkov u Brna 

 Rodičovské centrum Sluníčko 
 Charitní ubytovna Hodonín 
 Půjčovna kompenzačních 

pomůcek Hodonín a Bučovice 

 

     
Diecézní charita Brno 

Oblastní charita Hodonín 

 

Charitní sociálně 
právní poradna  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

„ Pomáhat druhým je více než 
vynikat nad nimi.“  

Sv. Benedikt 

 

 


	Plakátek Charitní sociálně právní poradna
	01 C) Informační leták

