
 

 

 

Jak nás oslovit a jak pomáháme 

 

• můžete přijít osobně, vždy je 

přítomen někdo, kdo se vám bude 

věnovat (pokud chcete mluvit 

s konkrétním pracovníkem, je dobré 

zavolat a předem si domluvit 

setkání) 

• poradíme vám i po telefonu. 

• také nám můžete napsat – e-mail 

nebo dopis 

Rádi tě vyslechneme a probereme, co tě 

štve nebo trápí. 

Poskytujeme pomoc a podporu rodičům i 

dětem. 

Spolupracujeme s různými neziskovkami, 

dáme ti kontakt na potřebné odborníky 

nebo ti rovnou domluvíme schůzku, pokud 

budeš chtít.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty 

 

MěÚ Holice 

Holubova 1 

534 01 Holice 

 

web města: www.holice.eu 

Sociální odbor se nachází v přízemí budovy. 

 

Vedoucí sociálního odboru: 

Jana Řezaninová 

rezaninova@mestoholice.cz 

tel.: 466 741 270, 603 435 600 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Stává se ti, že ti jde hlava kolem z toho, 

jak je to doma, ve škole nebo mezi 

kamarády? 

 

 

 

Nebuď sám, jsme tady 

pro všechny 

Přijď a můžeme to všechno probrat 

 

  



 

 

 

 

 

Náhradní rodinná péče 

Co to vlastně je?

Když dítě nemůže být u svých rodičů,

snažíme se pro něj najít nový domov, kde mu 

bude dobře.

Může pak žít s náhradními rodiči a 

s vlastními se vídat.

Když je pak doma všechno v pořádku, může 

se vrátit ke svým rodičům. Když to nejde, 

může zůstat u těch náhradních.

S kým si můžeš promluvit?

Jana Řezaninová

tel.: 466 741 270, 603 435 600 

rezaninova@mestoholice.cz 

Sabina Stránská

tel.: 466 741 273, 733 161 822 

stranska@mestoholice.cz 

Dita Vobořilová

tel.: 466 741 271, 733 132 829 

voborilova@mestoholice.cz

 

Péče a výživa

• Řešíme situace, kdy se rodiče rozvádí

nebo se nemohou na něčem 

dohodnout.

• Pomáháme těm, kteří nemají dost

peněz na jídlo nebo na bydlení.

• Pomáháme dětem, na které nemají

jejich rodiče čas a nevěnují se jim. 

• Řešíme i situace, když ti někdo

ubližuje, ať už jsou to rodiče nebo 

někdo jiný.

S kým si můžeš promluvit? 

Jana Žáková

tel.: 466 741 273, 604 667 763 

zakova@mestoholice.cz

Sabina Stránská

tel.: 466 741 273, 733 161 822

stranska@mestoholice.cz    

Dita Vobořilová

tel.: 466 741 271, 733 132 829 

voborilova@mestoholice.cz

 

 

 

Kurátor pro mládež 

Kurátor je člověk, který pomáhá tomu, kdo 

má občas nějaký průšvih doma nebo ve 

škole. Týká se to záškoláctví, toulání, útěku 

z domova apod. 

Může poradit i těm, kdo se setkali s nějakou 

drogou, ať už jen někdy nebo se stali 

závislými. Předává důležité informace. 

Pomáhá také s řešením situace, kdy člověk 

mladší 18 let spáchal trestný čin nebo 

přestupek. 

Za kurátorem můžeš přijít v podstatě 

s jakýmkoli problémem a můžete ho spolu 

řešit. 

Kurátor pro mládež: 

Lenka Burešová 

tel.: 466 741 272, 604 607 782 

buresova@mestoholice.cz 

 

 

 




