
 
 
 

V návaznosti na úspěšně realizovaný projekt Komunitní centrum Karlín  

(reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138) probíhají od ledna 2019 v rámci komunitního 

centra další aktivity navazujícího projektu Krizové poradenské centrum při Komunitním centru 

Karlín (reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688) financovaného prostřednictvím 

Operačního programu Praha – pól růstu a státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován s partnery 

Centrem integrace dětí a mládeže z. s., personální a vzdělávací společností DP WORK s. r. o. 

a Městskou částí Praha 8, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme na několika projektech. Dále 

jsme navázali spolupráci s několika neziskovými organizacemi nejen z Karlína (Café Martin, 

Centrum RoSa z. s., AMA z. s.. Spolu dětem o. p. s. a další)  a Věznicí Pankrác, kde pracujeme 

s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody a dále po propuštění a i s jejich rodinami. 

V rámci projektu nabízíme účast na besedách se zajímavými tématy podle potřeb a zájmu 

našich klientů pod vedením odborníků. V dosavadním průběhu se uskutečnily besedy např. na 

tato témata: zdravý životní styl, ekologická problematika, mezigenerační problémy, vztahy 

v rodině, zdravotní prevence a další zajímavé besedy, jejichž program je pravidelně 

konzultován se zájemci podle jejich aktuálních preferencí. Na těchto akcích se nejenže můžete 

dozvědět a diskutovat o aktuálních problémech dneška, ale zároveň se zapojit i do dalších 

aktivit komunitního centra (např. organizované výlety, komentované výstavy, procházky 

Prahou) a seznámit se s řadou inspirativních osobností, které nás podporují. Pokud máte zájem 

se besed aktivně účastnit, neváhejte nás kontaktovat! Zároveň jsme otevření novým námětům 

a i samotní účastníci mohou seznámit ostatní posluchače s důležitými tématy, o kterých je 

potřeba mluvit. Tím pádem se stáváte aktivním článkem celého projektu a pomáháte nám 

naplňovat cíle, které jsme si předsevzali!  

Kromě výše uvedených kolektivních aktivit nabízíme rovněž individuální poradenství, kde 

můžete mezi čtyřma očima sdílet problémy, které Vás trápí. Náš tým odborníků nabízí širokou 

škálu témat, s nimiž Vám mohou pomoci. Tíží Vás sociální problémy a nevíte, jak je řešit? 

Potom Vám pomůže zkušená sociální pracovnice našeho partnera Centra integrace dětí  

a mládeže. Hledáte si zaměstnání a nevíte, jak správně postupovat nebo byste chtěli pomoci 

např. s psaním životopisu? Poradí Vám náš pracovní poradce s mnohaletými zkušenostmi.  

Náš tým právníků je připraven udělit Vám rady, jak správně postupovat např. v rozvodovém 

řízení či při majetkovém vyrovnání.  Dále můžete využít konzultace s odborníkem na téma 

vztahů v rodině, výchovy dětí, závislostí, domácího násilí ad.  

V poslední době se na nás často obracejí zadlužení občané. Nebojte se o svých dluzích mluvit! 

Z našich zkušeností víme, že žádná situace není neřešitelná. Naši dluhoví poradci Vám 

pomohou! Máte exekuci na plat? Nevíte, jaké úřady máte kontaktovat při zjišťování Vašich 

dluhů? Nebojte se na nás obrátit! Díky našemu unikátnímu systému komunikace s příslušnými 

orgány a exekutory Vaše dluhy nejenže dokážeme kompletně vyčíslit, ale zároveň Vám 

poradíme, jak dále postupovat na cestě k insolvenci a se vším Vám pomůžeme, a to včetně 

podání insolvenčního návrhu! Individuální schůzky vždy probíhají v termínu, který 

přizpůsobíme Vašim časovým možnostem (mimo Vaši pracovní dobu ad.).  

Všechny aktivity jsou ZDARMA a jsou určeny nejen obyvatelům Karlína, ale všem občanům 

Prahy. Zúčastnit se mohou i mimopražští, kteří v hlavním městě studují či pracují. Naše aktivity 



 
 
 

využívají jak studenti, tak osoby v produktivním věku až po seniory. Věkový limit není omezen. 

Pokud máte děti, pro které nemáte při konání akcí hlídání, nezoufejte. Na všech akcích je 

zajištěno hlídání pro malé i větší děti.  

Jestliže Vás naše aktivity zaujaly, neváhejte se na nás obrátit buď telefonicky, e-mailem nebo 

osobně na adrese Sokolovská 87/95, Praha 8 – Karlín. 

 

Kontaktní osoba: 

Milan Cmár, tel. č. 724191071, email: milan.cmar@volonte.cz 


