				

1/2014
N
I
Z
U
S
L
y
E
k
š
o
C
r
a
J
z
e
c
a
r
i
p
s
n
i
rmace a

Info

ÚVODNÍK
Milé čtenářky, milí čtenáři!
Po delší odmlce Vám opět přinášíme nové číslo bulletinu CELSUZ-IN, který pro Vás vydává Diecézní
charita Brno, CELSUZ - Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné.
V letošním premiérovém čísle jsme si pro Vás připravili informace zejména o novém občanském zákoníku
- konkrétně změnách, které přinesl do oblasti bydlení, a pokračujeme i ve zveřejňování subjektivních
zkušeností a názorů, které se službou mají naši klienti.
Vaše ohlasy, náměty a připomínky uvítáme na e-mailu veronika.kollarova@charita.cz. Navštívit můžete
i náš web www.celsuz.cz, kde postupně všechny články ze všech čísel přidáváme a Vy je tak můžete
snadno doporučit svým přátelům prostřednictvím sociálních sítí (např. Facebook). Kromě toho se na
webu můžete přihlásit k pravidelnému odběru bulletinu, který Vám tak bude každé 3 měsíce chodit
v elektronické formě přímo do Vaší e-mailové schránky.
Veronika Kollárová
Koordinátorka PR a komunikace
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CELSUZ PŘEDSTAVUJE AKTIVITU ROZumění
Také máte pocit, že pondělní ráno je čas, kdy se snažíme horkotěžko soustředit na práci a nad posledním
kouskem nedělního moučníku vzpomínáme na to, jak dobře nám bylo o víkendu? Pokud ano, tak to
může být tím, že ještě neznáte ROZumění! O co jde?
ROZumění je jednou z aktivit služby sociální rehabilitace, ve které každé
pondělí společně trénujeme naše „mozkové závity“. Pomocí kvízů,
testů a speciálních cvičení pracujeme na tom, abychom si zlepšili paměť,
lépe soustředili na různé úkoly, dokázali lépe používat jazyk a zvládali
řešit logické úlohy. Ve skupince lidí, kteří nechtějí nechat svůj mozek
„lenivět“, se společně učíme, jak zlepšit a zrychlit svůj úsudek, jak
používat mnemotechnické pomůcky pro lepší zapamatování informací
či efektivněji pracovat s informacemi.
Chcete ROZUMĚT tomu, jak funguje Váš mozek? Chcete ho UMĚT
trénovat? Přijďte do ROZumění!
Veronika Marková

RECEPT Z DÍLNY SVĚTOVÉ KUCHYNĚ
BANSHTAI SHUL
Mongolská polévka do jednoho velkého hrnce
250g polohrubé mouky
250g hovězího masa
250g hovězího masa mletého
3 stroužky česneku
1 velká cibule
2 velké brambory
1 mrkev
olej
sůl
Nejprve připravíme těsto na knedlíčky a nudle. Z mouky a vody uděláme těsto, přidáme sůl. Těsto
necháme uležet. Jako náplň smícháme mleté hovězí maso, najemno nakrájenou cibuli a česnek, přidáme
trošku soli a vody. Těsto vyválíme na 2mm, rozdělíme ho na malé dílky, doválíme na tenko a balíme do
něj připravenou směs. Tvarujeme do tvaru knedlíčků.
Hovězí maso nakrájíme na malé kousky. Oloupeme a nakrájíme brambory a mrkev. Osmažíme všechny
kousky masa a zeleniny. Pak přidáme vodu a sůl. Necháme vařit asi 20 minut a pak přidáme „banš“
knedlíčky s masem. Necháme povařit dalších 10 minut.
Veronika Kollárová
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O TOM, JAK KLIENT K CELSUZ – SOCIÁLNÍ
REHABILITACI PŘIŠEL, ANEB OD ÚŘADU PRÁCE K
SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ
Žijeme v době, která je velmi náročná na uplatnění ve společnosti. A pokud se k tomu přidají
i nějaké osobní komplikace, může člověk propadnout i zoufalství. Naštěstí je tu Charita a její
program zařazení zpět do společenství relativně normálních lidí.
Na charitu jsem dostal tip od kamaráda, co tu absolvoval kurz Základy obsluhy osobního
počítače. To mě velmi zaujalo, neboť jsem byl hokus pokus samouk a potřeboval jsem nutně
zlepšit práci s PC. Při hledání práce je to dnes jeden z mnoha bodů neúspěchu. Je jasné, že čím
je těchto problematických bodů (např.: vzdělání, zdraví,
žádná praxe,…) méně, tím lépe. V té době mi úřad práce
nabídnul rekvalifikaci na operátora CNC strojů. O uplatnění
na trhu práce jsem si nedělal žádné iluze. Kurz trval necelé
dva měsíce. Mám-li být upřímný, tak do konce kurzu jsem
zcela nepochopil některé záludnosti programovací řeči.
Logické uvažování na základě letité praxe konvenčního
obrábění je u operačního systému obráběcího stroje
totálně nepoužitelné. No, co. Aspoň se pořádně naučím
s počítačem a v na praxi se třeba u firmy jinak uchytím. Byl jsem velmi nepříjemně překvapen
absencí alespoň základů práce s PC, tedy to, co jsem si od kurzu nejvíce sliboval. Uchycení bez
praxe je možné v podstatě jen na základě dobré známosti. Učitel programování neskrýval skepsi
ohledně naší schopnosti se za jeden a půl měsíce naučit to, co studenti jakžtakž zvládnou za
deset měsíců. A kromě toho jen jeden typ stroje a jeden operační systém. Normální rekvalifikace
musí být zaměřená na dva stroje (frézka a soustruh) a dva OS.
Rekvalifikace placená studentem, řádově v desítkách tisíc, trvá cca pět měsíců. I tak jde o velmi
intenzivní studium, neboť po odborné stránce je tam natlačena většina učiva čtyřletého oboru.
Hodně látky se probírá letem světem tak, aby na teoretickou a praktickou programátorskou část
zbylo co nejvíce času. Podle zákona o rekvalifikacích se od absolventů očekávají znalosti této
úrovně kurzů. Je tedy logické, že čím kratší kurz, tím má absolvent větší škodu. Čím delší kurz,
tím dražší kurz pro školitelskou firmu a tedy i menší zisk. Věřte, že kdybych tehdy měl peníze
na placený kurz, upřednostnil bych tento druh vzdělání. Leč „háky“ nebyly. Mám-li být upřímný,
tak kurz byl šlápnutím vedle. Kdybych šel na kuchaře, alespoň bych si i bez praxe uvařil dobrou
večeři.
O to více je pro mě zajímavá nabídka pomoci ze strany Diecézní charity. Nejen že se vyřešilo
vzdělání v ovládání počítače, ale pomáhají mi i v oblasti uplatnění v životě. Osobní konzultant je
totiž velká podpora. Charita má mimo jiné i velký podíl na mém rozhodnutí dodělat si maturitu.
Jistě, každý člověk má jiné problémy, se kterými do Charity přišel, ale kvalifikovaní pracovníci
mají velkou trpělivost. Pokud by na tuto službu v budoucnu neměly zbýt finanční prostředky a i
jiní lidé by ji nemohli využít, byla by to velká škoda. A tedy, milí čtenáři, pokud víte o někom, kdo
neví, co s penězi a kam s penězi, Charita jim bude vděčná. Charita není náhrada za úřad práce,
ale nezastupitelný doplněk tohoto úřadu zvláště pro sociálně nebo zdravotně znevýhodněné.
klient služby Celsuz – sociální rehabilitace
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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A BYDLENÍ
Od začátku roku asi nebyly noviny či televizní stanice, které by nezmínily změny, které do našeho
každodenního života přináší nový občanský zákoník. Jedním z často zmiňovaných témat jsou změny
v nájmu bytu. Tyto zprávy zmiňují převážně jen novinky a čtenář, který není seznámen s celou
problematikou, tak může tápat. Tento článek se proto věnuje základním pravidlům, která by měl znát
každý, kdo si pronajímá byt, nebo chce naopak byt někomu pronajmout.
Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu Zákon říká, že „nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje
přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné“.
Pronajmout lze tedy kde co, třeba auto, zahradu, garáž… anebo také byt. A protože mít stálé bydlení patří
mezi základní lidské potřeby, chrání občanský zákoník nájem bytu speciálními ustanoveními. Jednoduše
řečeno, nájemník v bytě, který používá pro stále bydlení, má víc práv a víc prostředků, jak je chránit, než
třeba nájemce zahrádky či auta. Tento článek tedy nebude řešit nájem obecně, ale právě pronájem bytu.
Co všechno je nájem bytu a co ne?
Zákoník popisuje byt jako „místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a
jsou určeny a užívány k účelu bydlení“. Aby byl text zákona stručnější, používá se v něm slovo byt, ale
ustanovení zákona platí stejně tak i pro dům, zahradní chatku, nebytové prostory a nově dokonce i
karavan či houseboat. Není tedy podstatné, jestli jsou tyto prostory určeny ke stálému bydlení zápisem v
katastru nebo rozhodnutím stavebního úřadu, ale to, že je člověk užívá k trvalému bydlení a s majitelem
uzavřel nájemní smlouvu. Takže pro příklad: pokud si pronajmu zahradní chatku na základě nájemní
smlouvy k trvalému bydlení, platí pro mě veškerá ochrana spojená s ochranou nájemníka bytu. To však
nebude platit, pokud chatu pronajmu k rekreačním účelům nebo krátkodobým účelům (např. víkendy na
chatě dovolené). Zásadní je tedy účel bydlení a typ smlouvy, a ne o jakou stavbu se jedná.
Pronajímatel a nájemce
Pronajímatel, je ten, kdo byt vlastní a pronajímá ho. Může to být fyzická nebo právnická osoba (nejčastěji
obec, město, firma). Nájemce je člověk, který si byt pronajal k bydlení. Nájemce nemusí být jen jedna
osoba – např. manželé nebo kamarádi mohou být společně nájemci bytu. Potom mají stejná práva a
povinnosti vyplývající ze smlouvy.
Co je psáno, to je dáno – smlouva o nájmu bytu
Protože nájemní smlouvu můžete uzavřít jen s majitelem nemovitosti, je vhodné si ověřit, že ten, s
kým chcete smlouvu uzavřít, je skutečný majitel (např. bezplatně na internetu nahlédnout do katastru
nemovitostí). I pokud za majitele bude jednat jím pověřená osoba (např. právník, pracovnice obecního
bytového oboru, realitní kancelář), v nájemní smlouvě bude jako pronajímatel uveden majitel bytu.
Smlouva o nájmu bytu musí mít písemnou formu. Zákon ale říká, že „pronajímatel nemá právo namítnout
vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy“. Co to znamená? To, že pokud není smlouva formálně
v pořádku, nemá pronajímatel právo vám říct, že je smlouva neplatná, a chtít po vás vystěhovat se. Prostě
je na něm, aby si smlouvu dobře připravil, a pokud to neudělal, nemůže být za to „bit“ nájemník. Pokud
někdo užívá byt tří roky v dobré víře, že nájem je uzavřen po právu, považuje se nájemní smlouva také
za uzavřenou. To přirozeně neplatí, pokud někdo obývá něčí byt vědomě neoprávněně, např. je v něm
bez souhlasu majitele.
Co do smlouvy patří?
Aby smlouva byla platná, musí z ní být jasné, že se jedná o nájem pro bydlení za úplatu. Asi správně
cítíte, že je to pro dobré nastavení vztahu s pronajímatelem jaksi málo. Skutečně je vhodné si ve smlouvě
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popsat další práva a povinnosti obou stran, aby zbytečně nedocházelo k nedorozuměním nebo sporům.
Ve smlouvě je vhodné si dohodnout zejména:
• zda je smlouva sjednána na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud ve smlouvě není uvedeno, na
jakou dobu je sjednána, je automaticky považována na smlouvu na dobu neurčitou,
• výši nájemného a platby za služby spojené s bydlením (např. dodávky vody a odpadních vod,
dodávky tepla, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění rozhlasového a televizního
vysílání, čištění komínů, provoz výtahu),
• do kdy je nájemce povinen platit nájemné a služby. Pokud si nedohodnete jiný termín, platí se
nájemné měsíčně, nejpozději do pátého dne měsíce, za které je nájemné placeno.
• popis bytu a jeho vybavení,
• případně pravidla pro zvyšování ceny nájemného.
Při podpisu nájemní smlouvy určitě není dobré předstírat, že všemu rozumíte, a na podpis spěchat.
Naopak je namístě ptát se pronajímatele na všechno, co vám není jasné, klidně si nechat před podpisem
smlouvy den na její prostudování, a v případě nejasností se obrátit poradnu nebo právníka.
Práva a povinnosti nájemce
Nájemce musí
• užívat byt řádně a v souladu se smlouvou,
• bez zbytečného odkladu hlásit další osoby obývajících byt (pokud tak neučiní do 2 měsíců od jejich
nastěhování),
• nahlásit pronajímateli svou nepřítomnost delší než 2 měsíce a informovat ho o tom, kdo bude
odpovídat po dobu nepřítomnosti o byt, například bude schopen se do něj dostat, pokud dojde k
nějaké havárii. Pokud tuto osobu neuvedete, stane se jí sám pronajímatel.
Nájemce má právo
• v bytě pracovat nebo podnikat, pokud tím nezpůsobí neúměrné zatížené bytu,
• nechat v bytě bydlet své blízké (např. partner, rodina) ,
• chovat v bytě zvířata, pokud nezpůsobí majiteli nebo obyvatelům nepřiměřené potíže.
Pronajímatel musí
• udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání po celou dobu nájmu,
• zajistit nezbytné služby, jako jsou například např. dodávky vody a odpadních vod, dodávky tepla,
osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění rozhlasového a televizního vysílání, čištění
komínů, provoz výtahu.
Pronajímatel má právo
• určit, kolik osob může v bytě bydlet.
Jak ukončit nájem?
Způsoby, jak je možné ukončit nájem jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce, občanský
zákoník velice přesně upravuje.
Nájem může být skončen:
1. Uplynutím doby platnosti smlouvy na dobu určitou.
2. Dohodou, v případě, že nájemce i pronajímatel se shodnou na ukončení nájmu i na tom, kdy

5

www.celsuz.cz

nastane.
3. Výpovědí podanou pronajímatelem nebo nájemcem.
Podrobněji se zde budeme věnovat jen výpovědi, protože ta může jedné ze stran způsobit potíže, a měli
bychom dobře vědět, jakými pravidly se řídí. Podmínky, za jakých může být smlouva vypovězena jednou
ze stran, jsou v zákoně přesně popsány a nelze je nijak rozšiřovat nebo si vymýšlet nové. Výpověď
musí mít písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního
měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Jestli výpověď došla například 18. srpna,
výpovědní lhůta běží od 1. září.
Jak může vypovědět smlouvu nájemce?
Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, může ji nájemce vypovědět, jen když se změní jeho životní
okolnosti tak, že po něm nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (např. si najde práci v jiném
městě).
Smlouvu na dobu neurčitou může už nájemce vypovědět i bez udání důvodu, ale musí počítat se 2
měsíční výpovědní lhůtou. To znamená, že nájemní smlouva přestane platit až po 2 měsících a po celou
tuto dobu je povinen hradit nájemné a chovat se podle pravidle ve smlouvě.
Jak může vypovědět smlouvu pronajímatel?
Výpověď ze strany pronajímatele, je platná pouze, pokud obsahuje:
1. výpovědní důvod, který odpovídá výpovědním důvodům popsaným v zákoně, a
2. poučení o tom, že máte právo se proti této výpovědi podat námitku nebo obrátit na soud.
Pokud nesouhlasíte s výpovědí, např. máte pocit, že jste neporušili pravidla, která opravňují majitele vás
vypovědět, nebo pronajímatel neuvedl zákonné výpovědní důvody, podejte pronajímateli námitku nebo
se obraťte se na soud.
Smlouvu na dobu určitou i neurčitou může pronajímatel vypovědět s 3měsíční výpovědní lhůtou, když
• nájemce hrubě poruší své povinnost (nenahlásí pronajímateli osoby, které s ním bydlí v bytě do
dvou měsíců od jejich nastěhování; neoznámil pronajímateli, že nebude byt používat na dobu
delší než 2 měsíce a pronajímateli tím vznikla škola, např. se zavčas nemohl dostat do bytu, aby
zabránil následkům havárie),
• je nájemce odsouzen za úmyslný trestný čin proti pronajímateli, jeho blízkým, obyvatelům domu
nebo majetku v domě,
• je veřejný zájem naložit s bytem, tak, že nemůže být užíván a musí být vyklizen (například nutná
rekonstrukce),
• pronajímatel potřebuje byt pro sebe, manžela (i po rozvodu), nebo svého nebo manželova
příbuzného,
• v obdobném závažném důvodu. Zde je zřejmé, že o tom, co skutečně je nebo není obdobný
závažný důvod, může s konečnou platností v případě pochyb rozhodnout jen soud.
Je důležité vědět, že pokud jste byli vypovězeni z důvodu oprav nebo nastěhování příbuzného, musí
pronajímatel začít práce nebo nastěhovat příbuzného do 1 měsíce od uvolnění bytu, jinak máte nájemce
právo na znovu pronajmutí bytu nebo náhradu škody.
Smlouvu na dobu určitou i neurčitou vám pronajímatel může nově vypovědět i bez výpovědní lhůty, tedy
s okamžitou platností, a to případě porušení povinností zvlášť hrubým způsobem (tedy například pokud
závažně nebo nenapravitelně poškodí byt, používá byt k jiným účelům, než bylo ujednáno, nebo dluží
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nájemné za 3 měsíce (zde POZOR, nemusí se jednat o tři po sobě jdoucí měsíce!). Každý se samozřejmě
může dostat do situace, kdy z různých důvodů nemůže zavčas zaplatit nájemné. V takové situace je
rozhodně nejlepší o tom okamžitě informovat majitele, omluvit se mu, požádat ho o strpení a domluvit
se s ním, do kdy bude dluh zaplacen. Znovu zdůrazňuji slova omluvit se, požádat, dohodnout se, protože
nájemce je v tu chvíli v pozici někoho, kdo (byť třeba nezaviněně), porušuje smlouvu a záleží tedy jen na
dobré vůli majitele bytu, zda se rozhodne, nebo zda může, nad dluhem dočasně přimhouřit oko.
Pokud nájemce používá byt nadále po dobu alespoň 3 měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a
pronajímatel ho v této době písemně nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na
stejnou dobu, na jakou byl ujednán dříve, maximálně ale na dobu 2 let. To neplatí, ujednají-li si strany
něco jiného.
Jistota (běžně nazývaná „kauce“)
Jedná se o finanční částku, kterou může pronajímatel požadovat jako „jistotu“ pro případ, že by nájemce
neplatil nájemné, nebo nějak poškodil byt nebo jeho vybavení. Nově může pronajímatel požadovat
složení až 6 měsíčních nájmů. Fakt, že to zákon umožňuje, ale neznamená, že to pronajímatelé začnou
automaticky dělat. Mnozí z nich vědí, že by se jim asi špatně hledali nájemníci, kteří mají „v kapse“ 6
měsíčních nájmů dopředu. Tito budou tedy pravděpodobně nadále požadovat například jistotu ve výši
dvou nájmů. Po skončení nájmu pak pronajímatel vrátí celou jistotu nájemci, případně ji sníží právě o
částku, kterou strhl na dlužné nájemné nebo škodu v bytě.
Co když nájemce zemře?
Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem (ve smlouvě je jako nájemcem uveden pouze on), přejde
nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li
touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk,
přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasí s přechodem nájmu na tuto osobu. Splňuje-li tyto
podmínky více členů domácnosti podmínky, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny. Jinými slovy
stanou se společnými nájemci bytu, kteří mají stejná práva i povinnosti k bytu.
Tento nájem však skončí nejpozději do dvou let ode dne, kdy přešel na novou osobu. Zde existují výjimky.
Pokud nájem přejde na osobu starší sedmdesát let, bude nájemní smlouva platná na tak dlouho, jak jej v
ní uvedeno v nezměněné podobě. Pokud přejde nájem na osobu mladší 18 let, skončí nájem nejpozději
dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let (pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak).
Osoba, na kterou nájem po smrti nájemce může přejít, může do jednoho měsíce od smrti nájemce
písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat. Dnem dojití oznámení pronajímateli
její nájem zaniká (nemusí tedy splňovat výpovědní lhůtu, jako u klasické výpovědi nájmu).
Co je to podnájem?
Jestliže nájem bytu je vztah mezi majitelem bytu (pronajímatelem) a nájemcem, podnájem je vztah mezi
nájemcem, který celý nebo část bytu poskytne úhradu další osobě (podnájemci).
V případě, že nájemce v bytě bydlí spolu s podnájemcem, nepotřebuje k tomu souhlas majitele bytu.
Jde na příklad o případ, kdy se z finančních důvodů rozhodnete jeden pokoj pronajmout kamarádce,
studentům apod. Je na vás, jak si upravíte podnájemní smlouvu, ale mějte na paměti, že vaše povinnosti
vůči pronajímateli zůstávají stále stejné. Tak například nemůžete pronajímateli zaplatit jen část nájmu s
argumentem, že víc nezaplatíte, protože podnájemce vám nezaplatil za podnájem. Pokud podnájemce
něco odcizí nebo poškodí, budete za škodu odpovídat pronajímateli vy a vy si to musíte s podnájemcem
vyřešit na základě vaší podnájemní smlouvy.
V případě, že nájemce v bytě sám nebydlí (například odjíždí za prací do jiného města), může dát někomu
do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. V tomto případě nájemce dá
pronajímateli písemnou žádost o souhlas. Pokud se k ní pronajímatel do 1 měsíce nevyjádří, je to bráno
jako vyjádření souhlasu a podnájem můžete začít.
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Je důležité vědět, že pro podnájem neplatí stejná zákonná ustanovení jako u nájmu, např. jasně daná
pravidla pro výpověď, ochrana podnájemce apod. Podnájem zaniká nejpozději se zánikem nájmu bytu.
To je dobré mít na paměti, pokud se rozhodnete bydlet někde jako podnájemce, protože stačí, aby
nájemce například neplatil nájem, dostane od pronajímatele výpověď a s tím skončí i váš podnájem, i
když vy jste za podnájem platili řádně.
Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Veronika Marková,
osobní konzultantka služby Celsuz

Podpořte nás!
Pokud chcete podpořit centrum CELSUZ a pomoc lidem v nouzi, můžete tak učinit
odesláním dárcovské zprávy DMS DCHB na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, CELSUZ
obdrží 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
Nyní můžete přispívat na činnost centra CELSUZ pravidelně každý měsíc po dobu jednoho
roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK DCHB na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude
automaticky odečtena částka 30 Kč.

Děkujeme!

CELSUZ-IN vydává Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné Diecézní charity Brno.
11. číslo vychází 1. 4. 2014
Kontakt: CELSUZ, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, tel: 538 700 950, 739 389 111,
mail: celsuz.dchbrno@charita.cz, web: www.celsuz.cz
Své náměty a připomínky pište na veronika.kollarova@charita.cz a jan.kozak@charita.cz.

Služba sociální rehabilitace je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském
kraji“ reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.0056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR,
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (http://socialnisluzby-ipjmk.cz/).

Poradenství pro cizince ze třetích zemí poskytuje Celsuz - Služby pro ciznice v rámci projektu “Jihomoravské regionální centrum
na podporu integrace cizinců 2014”. Provoz poradny pro cizince je zajištěn z finančních prostředků Evropského fondu pro
integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2013-07).
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