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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Den otevřených dveří přiblíží lidem ve Žluticích 
problematiku domácího násilí i sociálního vyloučení 

ŽLUTICE (19. 11. 2014) – Kam se obrátit o radu a pomoc v případě, že se člověk nebo někdo z jeho 
okolí stane obětí domácího násilí? Co dělat, pokud se rodina s dětmi řítí do dluhové pasti, trpí 
sociálním vyloučením a nedokáže své problémy sama překonat? Nejen na tyto otázky dostanou 
odpovědi lidé, jež se ve středu 26. listopadu vydají ve Žluticích na Den otevřených dveří v nových 
prostorách pro setkávání s klienty, který pořádá nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. ve 
spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni, o.p.s. 

 
 „Přijďte si s námi popovídat nebo si jen tak prohlédnout naše nové centrum, abyste o něm mohli říci 
svým známým či příbuzným,“ vzkazují případným zájemcům pracovníci obou neziskových organizací. 

Nově vybudovaná kancelář se nachází v přízemí objektu na Velkém náměstí č. p. 150, v prostorách, 
kde dříve bývala restaurace. Provozní doba kanceláře neziskové organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., je v 
úterý od 8 do 10 hodin a ve středu od 15 do 17 hodin. Vybudování tohoto centra je součástí projektu 
s příznačným názvem ´Bojovníci proti násilí na ženách´. Pomoc v nouzi, o.p.s. ho realizuje díky grantu 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  

 

Den otevřených dveří se uskuteční v přízemí budovy na Velkém náměstí č. p. 150. 
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Pomoc v nouzi sdílí ve Žluticích prostory kontaktního centra společně s humanitární organizací Člověk 
v tísni, o.p.s. Tato poskytuje své služby celým rodinám, přičemž klade důraz na individuální sociální 
pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí. Lidé mohou do 
kanceláře přijít řešit problémy se zadlužením, bydlením nebo záškoláctvím svých dětí.  

Pro klienty a veřejnost jsou zde k dispozici tři terénní sociální pracovnice poskytující poradenství v 
oblasti Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Odborné sociální poradenství a poradenství 
obětem trestních činů. Pracovnice se zde pravidelně střídají, a to každé pondělí od 11 do 15 hodin, ve 
středu od 11 do 13 hodin a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin. 

Den otevřených dveří pořádají obě neziskové organizace společně, aby bylo i zde patrné, že „člověk 
není ostrov sám pro sebe“ a týmová spolupráce je zpravidla účinnější než sebelépe míněná rada 
jednotlivce. Návštěvníkům, kteří přijdou 26. listopadu 2014 do kontaktního centra v době od 15 do 
17 hodin, pracovníci obou neziskových organizací poskytnou kromě informací o nově poskytovaných 
službách i malé občerstvení. 

 
Poznámky pro editory: 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na 
podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení 
rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. 
Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování 
kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. 
Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny. 

Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost 
bezpečné prostory - například azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, domy na půl cesty, 
centra pro osoby bez přístřeší apod. 

 

Kontakty: 
Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov 
Tel: 359 574 087 

E-mail: info@pomocvnouziops.cz 
www.pomocvnouziops.cz 


