
V rámci projektu je pro Vás zřízena poradna prevence ztráty 
bydlení, kterou naleznete v Žulové na Mariánském náměstí 
č. 11 v prvním patře, dveřích č. 11. 

Poradna je otevřena:

Pondělí  8:00 - 16:00
Úterý  8:00 - 16:00
Středa  8:00 - 18:00
Čtvrtek  8:00 - 16:00

V ostatní dny a časy je možné se na schůzce domluvit 
individuálně. Pro tento případ prosím kontaktujte konkrétní 
preventistku ztráty bydlení pro vaši obec.

Horsák Jana
Kontakt: +420 603 119 871
domov.jana@gmail.com

Krčová Danuše
Kontakt: +420 603 161 040
domov.danuse@gmail.com

Zetochová Magdaléna
Kontakt: +420 603 163 687
domov.magda@gmail.com

je projekt zabývající se podporou v oblasti bydlení. Jedná se 
o soubor činností zaměřených na preventivní, následné a do-
provodné služby pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, a to 
z nejrůznějších důvodů. K řešení konkrétních případů jsou 
Vám ZDARMA k dispozici naše preventistky ztráty bydlení. 

Projekt je určen osobám v bytových nesnázích, především 
pak těm, jež jsou bez domova anebo ztrátou bydlení ohro-
ženi pro neplacení pohledávek vůči obci nebo i z důvodů 
dalších dluhů. Za pomoci preventistů ztráty bydlení budou 
realizovány aktivity k zabránění nedobrovolnému vystěhová-
ní a ke společné účasti na řešení konkrétních situací, např.:

 » vyjednávání s obcemi a dalšími věřiteli o splátko-
vých kalendářích

 » podpora při tvorbě rodinných rozpočtů a mapová-
ní pohledávek 

 » pomoc při vyřizování a získání sociálních dávek
 » základní dluhové poradenství
 » řešení již vzniklých nedoplatků na bydlení 
 » řešení případných konfl iktů v oblasti bydlení 
 » zpracování a vyjednání splátkových kalendářů 
 » zajištění doprovodných akcí (např. burz oblečení, 
seminářů apod.)

DOMOV JE ZÁKLAD NA KOHO SE OBRÁTIT NAVŠTIVTE NÁS!
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 » Hrozí Vám ztráta bydlení? 
 » Máte dluhy na nájemném? 
 » Potřebujete řešit svou 

bytovou situaci? 

OBRAŤTE SE NA NÁS, PORADÍME VÁM!
Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Projekt pokrývá území obcí Černá Voda, Kobylá nad Vidnav-
kou, Skorošice, Stará Červená Voda, Vápenná, Velká Kraš, 
Vidnava a Žulová. Je spolufi nancován Operačním progra-
mem Zaměstnanost a Svazkem obcí Mikroregionu Žulovska. 

Potřebujete pomoc s řešením Vaší 
bytové situace? 
Kontaktujte nás!

Poradna prevence ztráty bydlení - 
Mariánské náměstí 11, 790 65 Žulová
E-mail: domovjezaklad@gmail.com

Poradna je realizována v rámci projektu DOMOV JE ZÁ-
KLAD (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005370), fi nan-
covaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost a rozpočtu Svazku obcí Mikroregi-
onu Žulovska.

Možnost zapojit se zdarma do projektu Vám nabízí Svazek 
obcí Mikroregionu Žulovska, jež je jeho nositelem.

Skorošice, 790 66 Skorošice 93
E-mail: zulovsko@rychleby.cz
www.zulovsko.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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