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TÍŽÍ VÁS  TÍŽÍ VÁS  
FINANČNÍ STAROSTI?FINANČNÍ STAROSTI?
Přijměte pomoc sociálních pracovníků.

SOCIOPOINTSOCIOPOINT 
místo prvního kontaktu

Nebo navštivte sociální pracovníky na úřadu městského 
obvodu v místě vašeho bydliště. 
Po telefonické domluvě můžou přijít i za vámi domů. 

Bezplatná linka 
📞📞  800 700 650800 700 650

E-mail
sociopoint@ostrava.cz

Osobně 
Magistrát města Ostravy  
Nová radnice, kancelář č. 51  
Prokešovo nám. 8 
Moravská Ostrava

PO 8.00–17.00
ÚT 8.00–12.00
ST 8.00–17.00
ČT 8.00–16.00
PÁ 8.00–12.00
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S  rostoucími náklady na bydlení, energie, potraviny, dopravu  
a další výdaje se může i vaše domácnost dostat do finanční tísně. 
Co dál, jak z toho ven?

ZORIENTOVAT SE A ZÍSKAT PODPORU VÁM POMŮŽOU 
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI

V Ostravě je široká síť bezplatné sociální pomoci a poradenství. 
Sociální pracovníky najdete na magistrátu, úřadech městských 
obvodů a v neziskových organizacích. Vysvětlí vám, na co máte 
nárok, pomůžou připravit formuláře k podání, hledat zaměstnání 
nebo bydlení, můžou vás i doprovodit k jednání na úřady. 

SOCIÁLNÍ DÁVKY POMÁHAJÍ PŘEKLENOUT TĚŽKÉ OBDOBÍ

K navýšení příjmů vaší domácnosti můžete požádat o sociální 
dávky. Díky navýšení životního minima a úpravě podmínek  
přídavků na děti nebo příspěvku na bydlení, na finanční pomoc 
dosáhne mnohem více lidí. Nebojte se o dávky požádat! Žádosti 
jde na úřad práce poslat i elektronicky. K osobnímu jednání se 
můžete předem objednat on-line. 

ZVAŽUJETE VZÍT SI PŮJČKU, FINANČNÍ ÚVĚR?

Hledejte napřed možnosti úspor a jiné způsoby zvýšení vašich 
příjmů (požádejte o dávky, zvýšení mzdy nebo si najděte brigádu 
apod.). Před podepsáním smlouvy o půjčce pečlivě zvažte své 
možnosti splácení a rizika úvěru, porovnejte více nabídek. 
Pokud už dluhy máte a hrozí vám neschopnost splácet, začněte 
rychle jednat s věřiteli – požádejte o odklad nebo snížení splátek, 
hledejte společně možnosti řešení, dřív než poprvé nezaplatíte. 
Podrobné informace o rizicích finančních produktů, řešení 
dluhů a tíživé finanční situace nebo domácím rozpočtu najdete 
na webu Bezpečnější Ostrava v části Finance. 

NEVÍTE, JAK NA TO?  
VYUŽIJTE POMOC SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KONTAKTY 
NA DALŠÍ STRANĚ. 
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