
Staráte se po práci  
o rodinného příslušníka?  
Potřebujete radu?  
Nevíte na koho se obrátit?  
Snažíte se skloubit péči s prací?
Využijte zdarma služeb poradny pro neformální  
pečovatele „Starám se a pracuji“.

Na poradnu se může obrátit každý kdo:

Pečuje o osobu blízkou starší 15 let, tedy například manželku,  
partnera, maminku či jiného člena rodiny.

Zájemci mohou využít poradenských služeb v oblastech: 

sociální a zdravotní poradenství, informace o terénních  
a pobytových službách, informace o dostupné finanční podpoře 

psychologická pomoc a podpora 

finanční poradenství například prevence finančních rizik a zadluženosti 

právní pomoc v oblasti pracovního práva a dalších souvisejících zákonů

pomoc může mít individuální i skupinový charakter

Jak kontaktovat poradnu:

telefonicky: pondělí, středa a pátek od 10.00 do 14.00 hodin  
607 919 028 (Pavel Štern) 
724 133 138 (Jana Skalková) 
733 356 951 (Pavel Kučera)

e-mailem: poradna@byznysprospolecnost.cz

Projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 
Registrační číslo projektu je  
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208
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