
TERÉNNÍ PROGRAM 
JAKO MOST 

K PŘEKONÁVÁNÍ
PŘEKÁŽEK

Ocitnout se najednou bez příjmu nebo bydlení, sám s dítětem, v dluzích,
potýkat se zhoršením zdravotního stavu nebo s diskriminací. 

 
Tyto zkušenosti mohou potkat úplně každého z nás. 

 
Často v  takových chvílích můžeme prožívat samotu, stud, bezmoc a nedostatek sil vyřešit
tyto problémy sami. Nevíme, na koho se obrátit, zvažujeme, že možná bude snadnější, když
problémy „zameteme pod koberec“. Ze zkušenosti víme, že pokud se ovšem problémům
nepostavíme čelem a neřešíme je, může dojít k  jejich zhoršení a prohloubení. Člověk se
rázem může ocitnout na ulici, na okraji společnosti, vyloučen ze společenského života a
osamocen. 
 
Právě pro ty, kteří se potýkají s  výše uvedenými problémy, jsou tady Terénní programy
EUROTOPIA. Pokud potřebujete podat pomocnou ruku v  době, kdy se ocitnete
v  nepříznivé sociální situaci, ohroženi sociálním vyloučením nebo žijete v  sociálně
vyloučených komunitách, můžete se na nás obrátit. Nabízíme podporu v  obtížných
životních situacích. V případě potřeby Vám můžeme zprostředkovat také kontakt na jiného
odborníka. 
 
Dále nabízíme možnost doprovodu k těmto odborníkům, na úřady 
a do jiných institucí a také pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 
 



 
 
       

       Služby poskytujeme v přirozeném prostředí klientů. 
       Což znamená, že je možné domluvit schůzku u Vás doma nebo               
       kdekoliv jinde, kde se budete cítit bezpečně. 

 
 
 
Ke klientům přistupujeme partnersky, vše je založeno na principu dobrovolnosti. Můžeme
Vám nabídnout možná řešení situace, ale volba a samotné řešení zůstává na Vás. Terénní
programy slouží jako most k překonávání překážek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jsme Vám k dispozici, nabízíme Vám možná řešení k překonání překážek a podporu.
Fungujeme jako most, který Vám pomůže přejít řeku (=problémy), ale přejít tento most
(=vyřešit tyto problémy), můžete jen Vy sami.

Terénní programy jsou otevřeny
čtyři dny v týdnu: 

 
Po, Út od 9:00 – 16:00
St, Čt  od 9:00 – 13:00 

 
Naleznete nás na ulici 

ČSL Armády 808/43b v Krnově.

NEVÁHEJTE NÁS
KONTAKTOVAT

Vedoucí pracoviště:
Mgr. Pavla Vejmolová
E-mail: pavla.vejmolova@eurotopia.cz
Tel.: 735 171 001
 
Terénní pracovnice:
Bc. Lucie Plebanová
E-mail: lucie.plebanova@eurotopia.cz
Tel.: 604 213 995


