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Інформація  
для клієнтів



Інформація для клієнтів
Надання допомоги біженцям з України.
Громадський центер Гусицька та низькопороговий  
центр Гусицька.

Шановні громадяни України,ми хочемо допомогти Вам 
впоратися з кризовою ситуацією,яка спіткала Вас.
Ми є центром,який надає соціальні послуги,які допоможуть 
Вам  краще зорієнтуватися у вимогах  соціального 
середовища,в якому Ви опинилися. Ми допоможемо Вам 
знайти роботу, спілкування з органами влади ,заповнення 
форм,пошук підтримки та допомоги у разі погіршення 
Вашого стану здоров’я чи близьких.

Для отримання додаткової інформації про наші 
послуги,будь ласка ,зв’яжіться з пані Гісем за номером: 
722 109 484

Щовівторка ми надаємо додаткову інформацію про те,  
як можемо допомогти Вам у рамках особистої консультації.

Щочетверга з 14:00 по 16:00 присутній україномовний 
робітник і буде допомагати вирішувати Ваші потреби разом 
із соціальним працівником.Тоді Ви разом шукатимете 
рішення.

Кожен, хто звертається до нас і потребує домоги, стає 
нашим клієнтом за договором надання соціальних послуг.

Ми надаємо: 
соціальні консультації,базову інформацію про життя  
в Чехії, консультації щодо роботи, підтримку при пошуках 
роботи, продовольчу допомогу. Послугами нашого центру 
можуть скористатися всі, хто має серйозні матеріальні 
потреби. Українським біженцям ми видаємо продукти 
харчування за погодженням з працівником  
низькопорогового денного центру.

Ми пропонуємо безкоштовний сніданок з 8 до 10:00 год. 
Потім обід з 10:30 до 12:00 год за 9чеських корун.  
У центрі є можливість користування душем. Клієнти  
центру мають дотримуватися правил користування  
послугами НДЦ і нести відповідальність за їх 
недотримання. Ці правила доступні українською мовою. 
Послуги надаються лише в робочий час і в обмеженій 
кількості людей.

 Для тих, хто зацікавлений життям в Чехії, краще зрозуміти 
соціальне середовище міста,реальність, яка оточує 
Вас. У підвалі Громадського Гусицького центру завжди 
зосереджуються на одній з тематик життя. Якщо у Вас 
виникають якісь незрозумілі питання,завжди знайдеться 
соціальник працівник, який відгукнеться на Ваші прохання 
або надасть контакти до іншої служби ,де допоможуть.
Ми поступово зосередимося на соціальних послугах, 
медичних, трудово-правових відносинах, принципах 
мирного співіснування, фінансових послугах, відповідно  
до Ваших потреб.


