
KONZULTAČNÍ HODINY
hlavní pracoviště Podmokly:

Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek

8:00 - 12:00 
8:00 - 12:00 
8:00 - 12:00 
8:00 - 12:00 
8:00 - 12:00 

13:00 - 17:00 
13:00 - 15:30 
13:00 - 17:00 
13:00 - 15:30 
13:00 - 14:00

Služby poskytujeme osobně, telefonicky a
elektronicky.

Telefonické konzultace a objednání na tel. čísle:
412 517 368 

Elektronické konzultace na emailu: 
poradna@chsd.cz 

(na elektronické dotazy odpovídáme do 14 dní)

pracoviště Boletice nad Labem:
Osobně - úterý: 9-12, 12:30-16 

Telefonicky- středa+čtvrtek: 8-12, 12:30-15

pracoviště Staré Město:
Osobně - čtvrtek: 9-12, 12:30-16 

Telefonicky- pondělí+úterý: 8-12, 12:30-15

Na obou kontaktních místech je možné  
v pracovních dnech využít také

elektronické konzultace. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

PODMOKLY: 
Zbrojnická 779/7, 405 02  Děčín 4 

Tel.: 412 517 368 
E-mail: poradna@chsd.cz 

Web: www.chsd.cz

Kontaktní místo BOLETICE: 
Ul. Míru 152, 407 11  Děčín 32 

Tel.: 775 403 928 
E-mail: dluhyB@chsd.cz

Kontaktní místo STARÉ MĚSTO: 
Žerotínova 180/38, 405 02  Děčín 3 

Tel.: 775 403 852 
E-mail: dluhyS@chsd.cz

OBČANSKÁ PORADNA DĚČÍN

Nacházíte se v těžké životní situaci? 
Nevíte, jak ji řešit?

Pomůžeme Vám zdarma.

Pomáháme při řešení otázek od rodičovství po
dědictví, také při rozvodové situaci včetně

výživného na děti. Radíme při potížích s dluhy,
bydlením, prací a dalšími životními situacemi.

Nevíte, jak dál? 
Přijďte se poradit.

Tato služba je registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Zřizovatel Občanské poradny

Děčín, Charitní sdružení Děčín, z .s. je členem Asociace
občanských poraden.



KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Všem lidem, kteří potřebují pro řešení své
nepříznivé sociální situace informace, rady a
aktivní pomoc naší poradny v následujících

oblastech:

Dluhy 
Rodina a mezilidské vztahy 
Bydlení 
Pracovně právní vztahy a zaměstnanost 
Sociální dávky a pojištění 
Sociální služby  
Ochrana spotřebitele 
Občanskoprávní vztahy 
Občanské soudní řízení a jeho alternativy 
Zdravotní pojištění a zdravotnictví 
Školství a vzdělávání 
Veřejná správa 
Trestní právo 
Daně (jen základní informace) a poplatky 
Ochrana základních práv a svobod 
Právní systém ČR a EU

NAŠE ZÁSADY:

Bezplatnost - za naše služby platit nemusíte.

Diskrétnost - můžete vystupovat anonymně,
naši poradci jsou vázáni mlčenlivostí.

Nestrannost - nejsme předpojatí ani zaujatí,
neovlivňují nás naše osobní názory, politické či

náboženské přesvědčení.

NAŠE POSLÁNÍ:

Poskytujeme rady, informace a
pomoc

všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální
situaci, nebo jim taková situace hrozí,

protože neznají svá práva a povinnosti,
dostupné služby nebo nejsou schopni

vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné
zájmy.  Jsme nezávislým místem bezplatné,
důvěrné a nestranné pomoci. Podílíme se
na činnosti Asociace občanských poraden

a s její metodickou podporou společně
upozorňujeme příslušné státní a místní

orgány na nedostatky legislativy a na
neřešené problémy občanů ve snaze

ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. 

NÁŠ CÍL: 

Vybavíme Vás znalostmi, či dovednostmi,
popřípadě obdržíte konkrétní pomoc. To Vám

pomůže Vaši situaci řešit.

Nezávislost - dáváme přednost plnění svého
veřejného závazku před jinými zájmy (včetně

zájmů jiných institucí, které poradnu
podporují).


