
 

CENTRUM PREVENCE MANDL 

Družstevní 587 

Nové Město nad Metují 

vedouci.mandl@seznam.cz 

           Jako sociální 

služba poskytuje CPM 

sociální poradenství  

i pro širokou  

veřejnost. 

V Centru prevence Mandl 

přibylo v roce 2021 o 36% víc 

klientů, než v předchozím roce. 

Více než polovina klientů bylo 

v roce 2021 nových. 

JDI O 1 POLÍČKO DOPŘEDU 

Už 3 roky pořádáme setkávání 

s kolegy z jiných sociálních 

služeb - tak zvané Sociální kafe. 

Navázali jsme spolupráci se 17 

sociálními službami z okolí. 

 

Klienta posílá Úřad práce. Přichází do CPM, 

že už nemůže, vše se na něj valí, neví, kde 

mu hlava stojí – pečuje totiž o svou 90ti 

letou maminku. 

HODÍŠ SUDÝ POČET JDEŠ HORNÍ CESTOU; HODÍŠ 

LICHÝ JDEŠ SPODNÍ CESTOU 

Nejčastějšími tématy 

našich rozhovorů: 

Zdraví 

Bydlení 

Finance 

Chod centra byl hrazen z peněz Evropského 

sociálního fondu Operační program Zaměstnanost, 

dále z peněz Města Nové Město nad Metují a 

dotace Královéhradeckého Kraje. 
___________________________ 

HRAJ JEŠTĚ 1X 

491 470 651 

           4 domácnosti mohly čerpat 

potravinovou pomoc, díky naší 

spolupráci s Odborem sociálních věcí. 

POSTUPUJEŠ NA POLÍČKO  

 

1/3 klientů se 

podařilo změnit  

svou situaci natolik, 

že už nepotřebují 

naše služby. 

START 
       HOĎ 3 A ZAČNI HRÁT 

Za rok 2021 bylo 

Centrum  

prevence 

Mandl (dále CPM) 

otevřeno 247 dní / 

1976 hod. 

TERÉN 

AMBULANCE 

MANDL SLAVÍ 

V ROCE 2022  

20 LET SVÉ 

EXISTENCE 

CÍL 

DĚLÁME: 
Pracovník se podrobně 
vyptává, co vše klient řeší 
a jaké postupy už  
zkusil. Společně shrnují 
situaci a sestavují plán 
kroků. 

JDI NA POLÍČKO 

NEDĚLÁME: 

Pracovníkovi je vše hned jasné. Radí a aktivně 

vyjednává místo v Domově pro seniory. (CPM 

neposkytuje nevyžádanou pomoc a nejedná za 

                      klienta.) 

Klient řeší exekuci.  

Bojí se, že mu vše seberou.  

1 kolo nehraješ 

 

        DĚLÁME: 

Pracovník poskytuje 

kontakt na poradnu, 

která se zabývá 

dluhovým poradenstvím. 

(Předáváme klienty 

jiným odborníkům.) 

               NEDĚLÁME: 

     Pracovník hned zahrnuje 

klienta radami, informacemi, 

spílá mu, že situaci řeší až teď 

a doporučuje mu, aby si 

okamžitě našel další práci (V 

Mandlu neradíme, nejsme ani 

soudce ani rodič) 

Klient chce po pracovníkovi, 

aby mu zavolal na ČEZ a 

domluvil mu splátkový 

kalendář. 

1 KOLO NEHRAJEŠ (V Mandlu  

       nezařizujeme věci za klienta.) 

 

DĚLÁME: 

Pracovník se doptává, co 

brání klientovi zavolat na 

ČEZ. V případě obav, že to 

nezvládne, je možné zkusit 

si telefonát nanečisto. 

LICHÝ 

 

 

 

v týmu jsou 3 

pracovnice 

Pomáháme 

nepřímo i dětem. 

V tomto roce se 

naše práce dotkla 

26 dětí. 

 

www.centrumprevencemandl.cz 

 

KONTAKTY: 

2021 

http://www.centrumprevence/

