
društvo za socialno vključenost

Ste se znašli v stiski, 

potrebujete pogovor, svetovanje?

Ste v težki finančni situaciji in 

potrebujete pomoč, podporo 

in načrtovanje gospodinjskih 

prihodkov/odhodkov ali pomoč 

pri urejanju različnih obrazcev za 

pridobitev vaših pravic?

Ste se znašli v hudih bivanjskih 

razmerah in potrebujete 

informacije o možnih oblikah 

začasne nastanitve?

Pokličite nas na tel. štev.
070 336 663
070 673 759

 ali nam pišite
na elektronski naslov

pomocnavratih@gmail.com

Po telefonu smo dosegljivi 
od PONEDELJKA do PETKA 

med 9. in  21. uro.

POMOČ NA
VRATIH

TERENSKO DELO 
S POTENCIALNIMI 

BREZDOMNIMI OSEBAMI 
IN ZAGOVORNIŠTVO



Nudimo vam BREZPLAČNO STROKOV-
NO POMOČ:
-  psihosocialno podporo in svetova-

nje v smislu zmanjševanja obremeni-
tev, pritiskov in stresnih situacij; 

-  informiranje o nadaljnjih obstoječih 
možnostih odraslim v kriznih situaci-
jah ob možni izgubi stanovanja in dru-
gih kriznih situacijah, kot so finančna 
stiska, slabe bivalne razmere, zasvo-
jenosti in druge osebne stiske, ki so 
vzrok slabše kvalitete življenja; 

-  podporo pri urejanju dokumentacije 
za pridobitev socialno varstvenih ter 
drugih pravic;

-  zagovorništvo;
-  pogovor.

TUKAJ SMO, 
DA VAM POMAGAMO.

Storitve izvajamo v okviru programa 
Terensko delo s potencialnimi brez-
domnimi osebami in zagovorništvo, ki 
je namenjen preprečevanju in reševanju 
stanovanjske in socialne stiske najbolj 
ranljivih skupin – potencialno brezdom-
nih oseb in oseb, ki že dejansko nimajo 
bivališča.

Gre za preventivni program, ki nudi 
možnost podpore posamezniku, da le 
ta obdrži bivališče. V kolikor pa že pride 
do izgube bivališča, nudimo pomoč za 
vključitev v nastanitveni in aktivacijski 
program.

Program izvaja strokovna delavka na 
terenu, izmenično v vseh pomurskih 
občinah. 
 
Za vse dodatne informacije v zvezi z 
namestitvijo v zavetišče za pomursko 
regijo smo dosegljivi tudi na naslovu:

Zavetišče za brezdomne osebe 
Murska Sobota, Tomšičeva 16,

9000 Murska Sobota

ali na tel. št. 
070 336 663
070 673 759

e-naslov: 
pomocnavratih@gmail.com

Program je sofinanciran s strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti ter lokalnih skupnosti.


