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Starostka měla dobrý
nápad, našla pochopení
a podporu v obci i v okolí

Chrudim – Mikroregion Chrudimska, po více jak čtyřleté analýze území, se zapojil do projektu Svazu města
a obcí a spustil Centrum společných
služeb, jehož úkolem je nabídnout
představitelům obcí administrativní, ekonomické a konzultační služby. „Cílem projektu je pomoci obcím
s věcmi, na které nemají kapacitu či
v rámci rozhodování si nejsou jisti
správností způsobu,“ říká Roman Málek z Mikroregionu Chrudimska. Za
ním stojí i odborný tým Svazu měst
a obcí a za několik měsíců i renomovaná právní kancelář. „V dnešní době
starosta obce nemá vůbec jednoduché rozhodování, protože do toho
přišla řada změn v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Z tohoto
důvodu očekáváme, že právě právní
servis bude velmi využíván. Dá se
říci, že i jeho kapacita pro třicet obcí
a rozpočtem v průměru půl milionu
korun, bude výraznou aktivitou projektu,“ dodává Málek. Ten sám funguje jako neuvolněný místostarosta
města Chrudim, ale má zkušenosti
z dříve uvolněné funkce v letech
2006–2012.

Mladoňovice – energická starosta
Mladoňovic, Ivana Blehová, viděla ve
své obci starou „trafačku“ a napadlo ji, že by z ní mohla být kaplička.
V obci, kde by s ohledem na rozpočet
řada lidí ani nestarostovala, i tak si
vzala velký úkol. Rozhodla se sehnat
více jak půl milionu korun a vybudovat
obecní kapličku. Od myšlenky neuplynuly ani dva roky a kaplička stojí. A v neděli 2. října 2016 proběhlo slavnostní
otevření obecní kapličky se zvonicí
v Mladoňovicích-Deblově.

Jeho kolegyní a konzultantkou
je Mgr. Naděžda Gutzerová, která se
v projektu bude starat o řadu aktivit
a projektů v mikroregionu. Ta v minulosti pracovala na Agentuře ochrany
přírody a krajiny, Správě Národního
parku a Chráněné krajinné oblasti
Šumava. Dnes se věnuje botanickým
pracím a pořádá například cestovatelské přednášky.
Centrum společných služeb je
tu pro starosty, a na základě jejich
poptávky, bude vytvářet smysluplné
aktivity. Od jiných projektů, které se
podávají s konkrétními aktivitami, po
kterých nemusí být vždy poptávka, je
tento projekt ojedinělý.
„Spolupráce mezi obcemi nesmí
být jen o smlouvách. Ze setkání s desítkami starostů vím, že jsou to občas
maličkosti, které jim mohou pomoci.
Například zapůjčení techniky do vedlejší obce, zdokonalení webových
stránek či napsání tiskové zprávy,“ vyjmenovává konkrétní aktivity Málek.

Foto: FB Aktuálně z Chrudimska
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Bez spolupráce starostů si fungování městské policie
neumím představit
Chrast – Na katastrech města
Chrast, města Hrochův Týnec, městyse Chroustovice a obce Rosice už tři
roky velice dobře funguje spolupráce
s městskou policií.
Nejprve skoro dva roky jsme společně využili nabídku Městské policie
Pardubice. Cílem tohoto projektu bylo
získat zkušenost a ověřit si v praxi fungování „měšťáků” při řešení našich většinou stejných, či podobných
každodenních problémů. I většina
občanů si práce strážníků brzy všimla, a v převážné většině kladně hodnotila jejich postoj při každodenních
činnostech v zajišťování veřejného
pořádku. Od letošního roku nám tuto
službu nově poskytuje Městská policie Hrochův Týnec. Přiznávám, že
pro starosty je to v jistém ohledu starost a závazek navíc, protože služby
strážníkům se musí společně plánovat a koordinovat s požadavky ostatních starostů. Na druhou stranu tuto
spolupráci, která se při pravidelných
jednáních rozrostla i do dalších ob-

lastí jako je: doprava, údržba zeleně,
problematika sociálních záležitostí,
dotační politika a další, hodnotíme
jako velice přínosnou právě pro sdílení a předávání si spousty informací
a příkladů, dobré praxe.
Osobně si vážím dobrých vztahů
mezi námi. Troufnu si říci, že díky za-

jišťování služeb městské policie se
z nás, starostů, pomalu stávají i přátelé, kteří si navzájem radí a pomáhají
v naší náročné práci.

Glosa o hrozných starostech

cyklostojany, tak dotyčný koukal.
A když jsem mu vysvětloval, že druhý
den byl program našlapaný každou
hodinu jinou exkurzí, tak zíral. Největší radost jsem ale měl, že mě na závěr
pochopil a řekl: „že je to dobře, když
toto vše zajišťujeme pro obyvatele“.

Ono víte, dělat starostu v malé
obci není jednoduché a s přibývajícími právními normami, vyhláškami,
nařízeními jste téměř jednou nohou
v „kriminále.“
Ilustračně – jako obec byste se
měli postarat o děti, seniory, ale také
o pobíhající psy. A když jednoho psa
odchytnete a dáte ho do útulku, tak
pak na něj přispíváte. A teď si vezměte, že ročně vás pes v útulku stoji
třicet tisíc korun. A když máte tři psy
za rok, tak je to sto tisíc. A jestli má
obecní rozpočet dva miliony? Tak
pak řešíte, co se psy nebo jestli natřít veřejné osvětlení. A přijdou občané a řeknou: starosto, toulá se tady
pes. A přijdou jiní a řeknou: starosto,
ty lampy by fakt chtěli natřít anebo
rovnou vyměnit. A co teprve, když se
lampa kymácí a mohla by spadnout
a poškodit majetek či zdraví. To přeci
starosta měl zařídit…
Závěrem? Zkuste se někdy podívat jako občané na starostu z jeho
pohledu a zkuste mu nabídnout pomocnou ruku. Určitě ji neodmítne.

„Utrhnout“ starostu obce od židle je někdy velmi náročné. Často je
starosta v obci sám se „svojí“ paní
účetní. V mnoha případech navíc není
k této funkci uvolněný, takže kromě
toho chodí do běžné práce, a po práci
se věnuje obci.
Získat tedy starostu, aby odjel na
dva dny (a tím pádem si vzal v práci
volno) se starosty na exkurzi – a je
jedno, jestli na Zemi živitelku či řešení
problematiky odpadů – je téměř nereálné. Přesto Mikroregion Chrudimska
pro představitele obcí dělá tyto akce.
Složení účastníků se sice mění, ale
řada starostů přesto jezdí. Běžný člověk by na to řekl: „ ti se mají, večer se
opíjí a pak jedou domů.“
Nedávno jsem o této aktivitě pro
starosty říkal a dotyčný se smál.
A když jsem mu vysvětlil, že sice večer
jsme seděli u piva a přitom řešili napojení občana na obecní kanalizaci,
diskutovali a řešili postupy v obcích
prodejců elektřiny, řešili úrokovou
sazbu na výstavbu mateřské školy
a ještě vymýšleli, jak vyzdobit např.

Martina Lacmanová,
starostka města Chrast

Roman Málek
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Země živitelka
inspirovala,
v obcích bude čistěji
Mikroregion Chrudimska navázal na úspěšnou tradici Občanského
sdružení Altus, které pořádalo bezplatné výlety na českobudějovickou
Zemi živitelku. Pro představitele obcí
sice již není zadarmo, ale zase nestojí
tisíce. V letošním roce se vydalo patnáct představitelů, a kromě setkání
s místopředsedou Poslanecké sněmovny Janem Bartoškem, se zajímali
o úklidovou komunální techniku. Mezi
prvními, komu se technika zalíbila,
byl sám předseda Mikroregionu Chrudimska a starosta Rabštejnské Lhoty Vladimír Pecina. Ten mohl v Českých Budějovicích, stejně jako další
starostové koncem září na setkání
starostů v Chrudimi, vyzkoušet samosběrný zametač s unikátním sys-

témem talířových kartáčů Haaga. Ten
si hravě poradí s podzimním listím,
drobným odpadem, který vzniká na
tržištích, s nedopalky od cigaret, plechovkami od piva či střepy. Navíc v
současné době je pro představitele

Starostové
se setkávají s poslanci

Plánujete akce
v roce 2017?
Připravujete akce pro rok 2017
a chcete dát o nich vědět? Mikroregion Chrudimska připravuje turistické
noviny, které vyjdou v nákladu dvacet
tisíc kusů a budou distribuovány po
celém území ČR, přes 200 kontaktních míst. Se svými příspěvky (text,
foto, plakát) se ozvěte do 10. prosince 2016 na malek@r36.cz.

S místopředsedou poslanecké sněmovny
Janem Bartoškem na Zemi živitelce

Spolupracovat se vyplatí

Spolupráce při podpoře neziskového sektoru v Pardubickém kraji
stále roste počet neziskových organizací, kterých dnes máme téměř 6400,
což představuje nárůst za poslední
4 roky o přibližně 500 organizací! To je
pro náš kraj jistě dobrá zpráva, neboť
neziskový sektor velmi pozitivně přispívá k rozvoji občanské společnosti. Povzbudivým výsledkem je, že se
zvyšuje i zapojení lidí – dobrovolníků
do řady prospěšných aktivit ve všech
oblastech veřejného života. To se
daří především díky tomu, že „neziskovky“ nacházejí podporu jak u veřejné správy - zejména u obcí i kraje, tak
i u firem. Příkladem je Burza filantropie, které proběhla také na Chrudimsku a přinesla tak podporu prospěšným projektům ve výši 190 tis. korun.

obcí možnost získat i slevu. A to nejen pro ně, ale i obecní živnostníky,
majitelé firem apod. Více o strojích
na www.haaga.cz

Celkově projekt Burzy filantropie
v Pardubickém kraji za posledních
5 let podpořil 185 projektů, a to dary
v hodnotě téměř 6,3 mil. Kč. A nejde
vždy jen o finanční podporu, cílem
je také spojovat cesty „neziskovek“
a firem s přispěním veřejné správy.
Jsem rád, že se i toto na Chrudimsku
postupně daří.
Pavel Šotola
radní Pardubického kraje
pro sociální péči a neziskový sektor

S poslancem Josefem Uhlíkem v Ratíškovicích
na sběrném dvoře

S poslancem Jiřím Junkem ve sněmovně
při diskusi nad drony
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Centrum společných služeb
Mikroregionu Chrudimska
nabízí
PORADENSKÉ CENTRUM PRO OBCE
• pro starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obecních úřadů a pro zástupce obcemi zřízených
organizací
• dotazy a informace z oblasti veřejné správy (samosprávy a přenesené státní správy)
• přednostně e-mailem, osobně či telefonicky
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
• vydáván CSS 1x za 6 měsíců
• základní informace o mikroregionu a CSS
• informace o rozsahu poskytovaných služeb CSS
• odkazy na informace o poskytovaných službách občanům různými organizacemi a institucemi
(sociální, zdravotní služby aj.)
PROJEKTY
• evidence projektů obcí a svazku obcí a jejich aktualizace
• poradenská podpora při jejich realizaci
SETKÁNÍ A ŠKOLENÍ
• organizace setkání a školení starostů a dalších volených zástupců obcí a zaměstnanců dle potřeb
• školení pracovníků CSS za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb
PORADNA PRO OBČANY
• základní poradna pro občany obce – kam se obracet, jak postupovat
• zprostředkování setkání s poslanci za Pardubický kraj
• podněty a žádosti, které se týkají rozvoje území
DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Mikroregion Chrudimska se sídlem na Městském úřadě v Chrudimi, Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim
www.mikroregionchrudimsko.cz
Roman Málek, MBA: tel. +420 731 561 465, malek@r36.cz
Mgr. Naděžda Gutzerová: tel. +420 723 004 397, gutzer@centrum.cz

První setkání manažerů a specialistů
Center společných služeb začátkem
října 2016 rodném domě Václava
Hanky čp. 10 v Hořiněvsi.
Týmy po celé republice jsou připraveny pomoci starostům v každodenních
záležitostech.
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra
společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.
0/15_019/0003017, je novou aktivitou SMO ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“
realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.
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Katalog
vybraných organizací
působících v sociální oblasti
na Chrudimsku

Příloha informačního zpravodaje 30
Katalog vydalo Město Chrudim

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky útlá brožurka s přehledem vybraných organizací, jež působí
v oblasti sociálních služeb ve městě Chrudim. Bohužel v životě nás lidí občas přicházejí
situace, kdy si neumíme sami poradit a hledání pomoci je mnohdy složité a úmorné.
Město Chrudim dlouhodobě a soustavně podporuje aktivity v sociální oblasti a tím
poskytuje Vám občanům v případě potřeby širokou nabídku toho, co potřebujete a co
hledáte.
Právě provázanost služeb je z našeho pohledu velmi důležitá pro efektní a účinnou
pomoc lidem v nouzi.
Všechny v brožuře uvedené organizace prošly komunitním plánováním sociálních služeb
a svou kvalitou naplňují požadované standardy.
Rádi přijmeme i Vaše připomínky a doporučení k dosažení ještě vyšší kvality služeb.

						Mgr. Petr Řezníček
						starosta města
						

V Chrudimi dne 22. 5. 2015
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Městský úřad Chrudim
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Mgr. Radka Pochobradská – vedoucí odboru a manažer prevence kriminality
Telefon:
469 657 580
E-mail:
radka.pochobradska@chrudim-city.cz
Bc. Světlana Bartáková – ekonom
Telefon:
469 657 556
E-mail:
svetlana.bartakova@chrudim-city.cz

Oddělení sociální prevence a pomoci

Bc. Ivana Málková – vedoucí oddělení
Telefon:
469 657 553
E-mail:
ivana.malkova@chrudim-city.cz
Martin Dytrt – koordinátor komunitního plánování
Telefon:
469 657 565
E-mail:
martin.dytrt@chrudim-city.cz
Bc. Jan Dobšíček – kurátor pro mládež
Telefon:
469 657 563
E-mail:
jan.dobsicek@chrudim-city.cz
Mgr. Karolína Madajová – kurátor pro mládež
Telefon:
469 657 577
E-mail:
karolina.madajova@chrudim-city.cz
Bc. Eva Pokorná – kurátor pro mládež
Telefon:
469 657 588
E-mail:
eva.pokorna@chrudim-city.cz
Bc. Ing. Aneta Zemanová – kurátorka pro dospělé
Telefon:
469 657 582
E-mail:
aneta.pelikanova@chrudim-city.cz
Bc. Vladěna Sádovská – sociání pracovník
Telefon:
469 657 557
E-mail:
vladena.sadovska@chrudim-city.cz
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Bc. Petr Kuráň – sociální pracovník
Telefon:
469 657 555
E-mail:
petr.kuran@chrudim-city.cz

Oddělení péče o rodinu a dítě sociálně–právní ochrany dětí
Mgr. Martina Zabranská – vedoucí oddělení
Telefon:
469 657 570
E-mail:
martina.zabranska@chrudim-city.cz
Mgr. Taťána Holečková
Telefon:
469 657 585
E-mail:
tatana.holeckova@chrudim-city.cz
Bohumila Chvojková
Telefon:
E-mail:

469 657 583
bohumila.chvojkova@chrudim-city.cz

Mgr. Vladimíra Šimonková Jěžková
Telefon:
469 657 561
E-mail:
vladimira.jezkova@chrudim-city.cz
Gabriela Mikulecká, Dis.
Telefon:
469 657 575
E-mail:
gabriela.mikulecka@chrudim-city.cz
Mgr. Markéta Nováková
Telefon:
469 657 589
E-mail:
marketa.novakova@chrudim-city.cz
Bc. Sylva Pelíšková
Telefon:
E-mail:

469 657 576
sylva.peliskova@chrudim-city.cz

Bc. Naděžda Peterová
Telefon:
E-mail:

469 657 562
nadezda.peterova@chrudim-city.cz

Blanka Plíšková
Telefon:
E-mail:

469 657 574
blanka.pliskova@chrudim-city.cz
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Mgr. Helena Polanská
Telefon:
E-mail:

469 657 578
helena.polanska@chrudim-city.cz

Bc. Dita Smejkalová
Telefon:
E-mail:

469 657 559
dita.smejkalova@chrudim-city.cz

Bc. Věra Stodolová Šoupalová
Telefon:
469 657 573
E-mail:
vera.stodolova@chrudim-city.cz
Bc. Radka Štursová
Telefon:
E-mail:

469 657 568
radka.stursova@chrudim-city.cz

Mgr. Naďa Téglová
Telefon:
E-mail:

469 657 564
nada.teglova@chrudim-city.cz

4

Amalthea o. s.
Adresa:
Městský park 274, 537 01 Chrudim
Telefon:
466 302 058
Mobil:
773 952 819
E-mail:
amalthea@amalthea.cz
Web:
www.amalthea.cz
Registrované služby:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrace:
8. 6. 2007
Kontaktní osoba:
David Svoboda, DiS. – ředitel
Provozní doba:
Po – Pá 9–17 hod.
	po dohodě s uživateli služeb i mimo pracovní dobu
Poslání:
Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování
potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.
Cíle:
Prostřednictvím osvětové, informační a vzdělávací činnosti rozvíjet a podporovat sociální služby v oblasti péče o rodinu a dítě; iniciovat spolupráci a komunikaci se státními
i nestátními institucemi a hledat možnosti zvyšování kvality péče o rodinu a dítě; zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného zázemí; poskytovat podporu rodinám a jedincům v obtížné životní situaci; vytvořit nabídku dostupných
služeb v oblasti náhradní rodinné péče jako kontinuální podpůrný systém.
Pro naplnění poslání a cílů zřizuje Amalthea o.s. dva odborné programy – Centrum
náhradní rodinné péče (od ledna 2004) a Podpora pro rodinu a dítě (od listopadu 2007).
Od počátku činnosti využíváme v obou programech služeb dobrovolníků.

Centrum náhradní rodinné péče

Posláním programu Centrum náhradní rodinné péče je spoluvytvářet podmínky pro
zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách východních Čech prostřednictvím setkávání,
doprovázení, poradenství a vzdělávání.
Naším cílem je doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových situacích, napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny, přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině, zvyšovat odbornost náhradních rodičů v péči o dítě
a informacemi a osvětou činností zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči. Při poskytování služeb jsme partnerem ostatním organizacím působícím v oblasti péče o rodinu
a dítě. Nabídku služeb přizpůsobujeme potřebám rodin.
Sociální služby poskytujeme náhradním rodinám, které se potýkají s dluhy, hrozí
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jim ztráta bydlení, jsou v akutní krizi a hrozí rozpad náhradní rodiny. (Další služby
jsou pěstounským rodinám poskytovány na základě Dohody o výkonu pěstounské péče).
Při naší práci vycházíme z Vyhodnocení situace dítěte a Individuálního plánu ochrany
dítěte a hledáme spolu s dětmi a jejich náhradními rodiči, jak potřeby dítěte nejlépe naplnit. Nejlepší zájem dítěte je pro nás přitom prioritou.
Informace o službách každý všední den 9–17hod.

Telefon:
E-mail:

773 952 819
pestouni@amalthea.cz

Podpora pro rodinu a dítě

Posláním služby Podpora pro rodinu a dítě je poskytovat odbornou pomoc a podporu
rodičům z Pardubického kraje při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje setrvání dítěte v jeho vlastní rodině anebo návrat z ústavní výchovy.
Služby programu jsou poskytovány převážně terénní, popřípadě ambulantní formou.
Jsou určeny rodinám s dětmi, které se ocitly v náročné životní situaci, jež samy bez pomoci nedokáží řešit, hrozí odebrání dítěte z rodiny nebo již bylo dítě z rodiny odebráno.
Cílovou skupinou jsou také děti výše uvedených rodičů.
Rodinám a dětem poskytujeme sociální poradenství, právní poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, poradenství
a podporu v oblasti péče o dítě, nácvik sociálních dovedností v oblasti hospodaření
s financemi a vedení domácnosti, doprovázení při jednání na úřadech, ve školách a v dalších institucích, zprostředkování další odborné pomoci.
Informace o službách každý všední den 9–17 hod.

Telefon:
e-mail:

773 952 820
rodina@amalthea.cz

Působnost našich programů je v celém Pardubickém kraji.

Konzultaci si lze také domluvit v naší pobočce:
Česká Třebová
Ambulantní hodiny:
Adresa:

Každé pondělí 9–11
Hýblova 546, 560 02 Česká Třebová

6

Archa,

Středisko výchovné péče pro děti mládež
Adresa:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Web:
Registrované služby:

Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim
469 623 786
721 677 279
svp.archa@archa-chrudim.cz
www.archa-chrudim.cz
poradenství, diagnostika, terapie, podpůrné vedení
RODINA – DĚTI – ŠKOLA – VZTAHY
Registrace:
zřízeno MŠMT
Kontaktní osoba:	Mgr. Martina Malečková, Mgr. Petr Pražák
Mgr. Monika Králová
Provozní doba:
po–čt 8–17 hod.
pá
8–16 hod.
Klientela:
děti a mládež, rodiče, zákonní zástupci, učitelé
V Arše se zabýváme všemi fenomény souvisejícími s výchovou a to v tom nejširším smyslu: „Zlobivými“ dětmi, tj. situacemi, kdy dítě z nějakého důvodu „nefunguje“, nereaguje
tak, jak by si představovali rodiče, učitelé, či jiní dospělí.
Rodiči, kteří hledají cestu ke svému dítěti. Učiteli, kteří se snaží pochopit své žáky.
Dětmi a dospívajícími, kteří hledají cestu k rodičům. Anebo taky od rodičů. Anebo svou
vlastní cestu.
Školními třídami, které nevědí, co se svým spolužákem.
Učiteli, kteří nevědí, co se svými žáky.
Žáky, kteří nevědí, co se svými učiteli.
Školami, které nevědí, co s rodiči svých žáků.
A tak podobně.
To vše i z netradičních úhlů pohledu. Známe převládající stanoviska, používané postupy
a terapeutické směry. Umíme je používat a je-li to třeba, používáme je. Ale více jdeme
cestou pochopení. Klienta, člověka. O co méně „promlouváme do duše“, o to více nasloucháme.
Archa. Jiný pohled.
Činnost:
poradenství, diagnostika, individuální i skupinová terapie (krátkodobě i střednědobě),
intervenční a interaktivní programy ve školách, zprostředkování další odborné péče.
Nabízíme služby psychologa, speciálního pedagoga.
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Působnost:
okres Chrudim, dle dohody i jinde (např. Pardubice, Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová,
Litomyšl, Čáslav, Kutná Hora)
Služby poskytujeme bezplatně – školské zařízení, zřizuje Ministerstvo školství.
Spolupracující organizace:
PPP Chrudim, OSPOD Chrudim, SVP Pyramida Pce, SVP Mimóza ÚnO atd., Šance pro tebe,
odborní lékaři, školy,…
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Centrum

J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Adresa:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Registrované služby:

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
469 623 083
602 405 484
pestalozzi@pestalozzi.cz
Krizová pomoc; Odborné sociální poradenství;
Sociální rehabilitace; Azylové domy;
Domy na půl cesty;
Registrace:
16. 6. 2007
Kontaktní osoba:
PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel
Pracovní doba:
po:
7.30–17 hod.
út:
7.30–15.30 hod.
st:
7.30–17 hod.
čt:
7.30–16 hod.
pá:
7.30–14.30 hod.
		
(případně dle potřeb klientů)
So, Ne: zavřeno

1. Krizové centrum

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Svobodová, vedoucí služby
Telefon:
469 623 899
E-mail:
kc@pestalozzi.cz
Webové stránky:
www.pestalozzi.cz
Klientela:
osoby všech věkových kategorií, které se ocitly v krizové životní situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení
Působnost:
Pardubický kraj
Činnosti:
• telefonické či internetové poradenství
• přímá krizová intervence
• doprovázení na úřady, soudní jednání apod.
• odborné poradenství (sociální pracovnice, psycholog, psychoterapeut, právník)
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• individuální a skupinová psychoterapie
• zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště
• odborné přednášky pro veřejnost a instituce
• nabízíme možnost pronájmu místnosti s jednocestným zrcadlem.
Krizové centrum se specializuje na pomoc obětem a svědkům trestných činů či domácího
násilí, problematiku syndromu CAN (zanedbaného, týraného či zneužitého dítěte),
problematiku psychického traumatu v celé jeho šíři a ve všech jeho podobách (účastníci
či pozůstalí dopravních nehod, náhlá úmrtí v rodině, rodinné konflikty, partnerská krize,
rozvody, výchovné problémy, zdravotní problémy, dlouhodobá nemoc, úrazy, ztráta
zaměstnání či majetku, šikana, živelné pohromy, přírodní katastrofy, výkon trestu vlastní
či u osoby blízké). Dále pracujeme také s agresory domácího násilí.
V rámci KC poskytujeme službu Asistovaný kontakt. Tato služba pomáhá navázat zpřetrhané a zlepšovat narušené vazby s jedním z rodičů (např. v důsledku rozvodu či nefunkčních vztahů v rodině). Služba pomáhá měnit nefunkční rodinný model. Nabízí cílové
skupině nové možnosti, metody a formy utváření zdravých rodinných vztahů. Usiluje
o posílení vzájemných vazeb a kontaktů. Služba současně působí preventivně proti prohlubování konfliktů v rodině a výskytu syndromu zavrženého rodiče.

2. Odborné sociální poradenství

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Kontaktní osoba:	Mgr. Lenka Svobodová, vedoucí služby
Monika Novotná, dluhy
Telefon:
469 623 899, 469 623 896, 724 837 218
E-mail:
ambulance@pestalozzi.cz, kc@pestalozzi.cz,
Webové stránky:
www.pestalozzi.cz
Klientela:
osoby všech věkových kategorií, které se ocitly v nelehké životní situaci a nedokáží ji
samy řešit
Působnost:
Pardubický kraj
Činnosti:
• dluhové poradenství (pomoc při jednání s exekutory a věřiteli, sepisování žádostí
o splátkové kalendáře, oddlužení atd.)
• psychologické poradenství
• právní poradenství (sepisování žádostí o rozvod, o svěření dětí do péče, osvobození
od soudních poplatků, vypořádání SJM atd.)
• sociální poradenství (pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při hledání ubytování,
základy práce na PC, informace o možnostech čerpání sociálních dávek atd.)
• sociálně terapeutické činnosti
• společné hledání východisek při sporech
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• práce s osobami ohroženými agresí
• nácvik sociálních dovedností
• zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště
• doprovod na úřady, instituce, soudní jednání apod.
• odborné přednášky pro veřejnost a instituce

3. Domy na půl cesty

Riegrova 356-357, 538 62 Hrochův Týnec
Kontaktní osoba:
Bc. Iveta Blehová, vedoucí služby
Telefon:
469 692 014
E-mail:
dpc@pestalozzi.cz,
Webové stránky:
www.pestalozzi.cz; www.dumnapulcesty.cz
Pracovní doba:
ubytování je poskytováno nepřetržitě,
odborná práce v pracovní dny od 8–16,30 hodin
Klientela:
muži, ženy a matky s dětmi ve věku 16–26 let, kteří odcházejí z dětských domovů, výchovných ústavů, pěstounské péče či nefunkční rodiny
Působnost:
Pardubický kraj
Činnosti:
• komplex služeb klientům bez rodinného zázemí, kteří se ocitli v náročných životních
situacích
• sociální poradenství
• vzdělávací, výchovné a aktivizační služby
• doprovázení
• nácvik dovedností
• sociálně terapeutická činnost
• terapie individuální a skupinová
• pomoc při prosazování práv a zájmů
• ubytování – 12 lůžek (doba pobytu zpravidla nepřevyšující 12 měsíců)

4. Poradenské centrum pro děti a mládež (Sociální rehabilitace)
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Kontaktní osoba:
Mgr. Barbora Měrková, vedoucí služby
Telefon:
469 625 121, 724 309 177
E-mail:
poradna@pestalozzi.cz
Webové stránky:
www.pestalozzi.cz, www.otevridvere.cz

Klientela:
děti a mladí lidé od 12 do 26 let, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou nebo
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náhradní rodinnou péčí, potřebují pomoc a podporu
Působnost:
Pardubický kraj
Činnosti:
• poradenství – osobní, telefonické, elektronické (email, facebook)
• individuální konzultace s uživateli
• víkendová činnost (nácvik dovedností pro zvládání situací v samostatném životě,
výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické, preventivní a zátěžové aktivity)
• skupina osobnostního rozvoje (poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně
terapeutické aktivity)
• poskytování služeb v terénu
• semináře a vzdělávací aktivity
• doprovázení
• seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
• příručka Odcházející pro mladé lidi
• spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, se školou, s kurátory, úřady a dalšími
institucemi

5. Azylový dům

Malecká 613, 537 05 Chrudim
Kontaktní osoba:
Mgr. Romana Ponertová, vedoucí služby
Telefon:
469 311 460/611, 725 719 028
E-mail:
ad.chrudim@pestalozzi.cz
Webové stránky:
www.pestalozzi.cz
Pracovní doba:
nepřetržitá
Klientela:
Služba je poskytována osobám od dosažení zletilosti maximálně však do 64 let věku.
• osoby od 18-26 let věku, které opouští dětský domov, výchovný ústav, dům na půl cesty
nebo jsou bez rodinného zázemí
• oběti domácího násilí
• dysfunkční rodiny s nezletilými dětmi
Působnost:
Pardubický kraj
Činnosti:
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(sociální poradenství, doprovázení, nácvik péče o domácnost, nácvik vaření a pečení,
finanční hospodaření, pomoc a podpora při školních aktivitách dětí, podpora při zvládání výchovy dětí, nácvik sociálních a pracovních dovedností, výcvikové a výukové semináře, terapeutická podpora atd.)
• pomoc při zajištění stravy (každá ubytovací jednotka je vybavena kuchyňskou linkou
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se sporákem, lednicí, čímž jsou vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu nebo
pomoc s přípravou stravy)
• poskytnutí ubytování (uživatelé jsou ubytováni v samostatných ubytovacích jednotkách
o výměře 2kk s vlastním sociálním zařízením, které jsou vybaveny nábytkem a zařízením
běžným v domácnostech, celková kapacita je 30 lůžek)
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Centrum pro zdravotně postižené
a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
Pracoviště Chrudim

Adresa:
Revoluční 594, 537 01 Chrudim
Telefon/fax:
469 620 320
Mobil:
775 693 982, 775 693 987
E-mail:
hana.jarosova@czp-pk.cz
Web:
www.czp-pk.cz
Registrované služby:	Odborné sociální poradenství, Osobní asistence,
Sociální rehabilitace
Registrace:
1. 1. 2007
Kontaktní osoba:
Bc. Naděžda Medková
Provozní doba:
po-pá 8–16 hod.

Odborné sociální poradenství

Poskytujeme odbornou pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením a jejich blízkým při řešení jejich nepříznivé životní nebo sociální situace.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
• Podporujeme uživatele v obtížné životní nebo sociální situaci – uživatelům nabízíme vhodné sociální služby, informujeme je o dávkách a příspěvcích, na které mají nárok.
• Snažíme se v co největší míře chránit práva uživatelů sociálních služeb - naše
pomoc spočívá při zprostředkování navazujících služeb
• Podporujeme uživatele při získání a udržení pracovního uplatnění – pomoc a podpora při hledání vhodného pracovního místa, podpora při kontaktování potencionálních
zaměstnavatelů, atd.
• Pomáháme při rozhodnutí a postupech správních orgánů - sepisování námitek, stížností a odvolání, atd.
• Podporujeme aktivní život a mobilitu osob se zdravotním postižením a seniorů poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - jaké typy pomůcek
existují, jaké jsou pro daného uživatele nejvhodnější, kde si může zapůjčit vhodnou
rehabilitační a kompenzační pomůcku, případně jak si obstarat pomůcku vlastní, atd.
• Poradenství pro sluchově postižené – prodáváme baterie do sluchadel a příslušenství
ke sluchadlům. V Centru v Chrudimi navíc nabízíme sluchové poradenství, déle drobné
opravy naslouchacích přístrojů, čištění a kontrolu sluchadel a tvarovek, atd.
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Osobní asistence

Jedná se o časově neomezenou, placenou službu, která je určena dětem předškolního
věku od 1 roku až po starší seniory nad 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení, nemoci nebo věku. Pomocí osobní asistence pomáháme uživatelům zvládat každodenní dovednosti a úkony ve vlastním domácím prostředí případně
ve škole nebo školce.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
• Pomoc při osobní hygieně.
• Pomoc při zajištění stravy.
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pro Pardubice a Chrudim je kontaktní místo na adrese Bělehradská 389, 530 09 Pardubice.
Po domluvě pro klienty spadající pod Centrum Chrudim lze uskutečnit jednání na adrese
Revoluční 594, 537 01 Chrudim.

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace vytváří příležitosti k zapojování do společenského života osobám se
zdravotním postižením ve věku od 19–64 let a seniorům, kteří jsou v nepříznivé sociální
situaci a současně jsou z důvodu věku nebo zdravotního postižení (znevýhodnění) ohroženi vyloučením z běžného života. Podporujeme jejich dovednosti, schopnosti a zájmy,
posilujeme návyky tak, aby dosahovali samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohli
plnohodnotně žít.
Služba obsahuje tyto základní činnosti
• Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností,
vedoucích k sociálnímu začleňování.
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

15

Centrum sociálních služeb a pomoci
Chrudim

Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Registrované služby:

Další služby:
Registrace:
Kontaktní osoba:

Soukenická 158, 537 01 Chrudim
469 638 209 recepce (po–pá 7–15.30)
469 630 470
centrum@socialni-sluzby.cz
www.socialni-sluzby.cz
Pečovatelská služba
Denní stacionář Pohoda
(pro seniory a zdravotně postižené osoby)
Denní stacionář Jitřenka
(pro mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným post.)
Domácí ošetřovatelská a zdravotní péče KIRKÉ
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Senior klub (volnočasové aktivity)
3. 5. 2007
Mgr. Hana Pilná, ředitelka

Posláním organizace je zlepšit kvalitu života osob, které
se ocitly v nepříznivé sociální situaci a poskytnout jim
nebo jejich rodinám přiměřenou pomoc a podporu tak,
aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních
domácnostech.
Základní cíle organizace:
• poskytovat co nejširší spektrum terénních a ambulantních
služeb osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci na území města Chrudim bez ohledu na způsob života,
postižení, původ, víru, věk, pohlaví nebo sexuální orientaci
• kombinovat a poskytovat jednotlivé služby tak, aby si osoba nebo její rodina mohly zvolit službu, kterou potřebují
• zabezpečit dostupnost a pružnost sociálních služeb, a tím umožnit osobám využít
poskytování služeb až 24 hodin denně dle jejich individuálních potřeb
• působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posilují
sociální začleňování
• zachovat lidskou důstojnost, nezávislost a umožnit žít co nejdéle v domácím prostředí
a tím docílit odklon od poskytování služeb v pobytových zařízeních
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Principy námi poskytovaných služeb:
• vzájemná dohoda = založena na partnerství, každý klient je rovnocenný partner
• osobnost jedince = plně respektujeme individualitu klienta
• svobodné rozhodování klienta = možnost volby a nezávislost
• respektování lidské důstojnosti, soukromí a svobodné volby klienta
• bezpečí
• diskrétnost
• flexibilita
• empatie
• obyčejná lidská vlídnost
• profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
• týmová spolupráce, sdílení společných hodnot
• podpora k soběstačnosti
• respektování práva na přiměřené riziko
• rovný přístup ke všem klientům
• zachování nestrannosti k rodinným vztahům klienta
Organizace zajišťuje v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů následující služby:

Pečovatelská služba

Poslání:
Posláním služby je poskytovat takovou podporu a pomoc klientům, která umožňuje
zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, pomáhat v nepříznivých životních situacích, zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat nutné práce v domácnosti
a další životní potřeby.
Pečovatelskou službu poskytujeme občanům města Chrudim, zajišťujeme péči terénní
a ambulantní.
• terénní péči poskytujeme 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech 24 hodin denně,
365 dní v roce
• ambulantní péči poskytujeme od pondělí do pátku v čase od 7–15.30 hodin.
Terénní péče je péče poskytovaná v domácnosti klienta.
Ambulantní péče je péče poskytovaná v prostorách poskytovatele např. koupel ve středisku osobní hygieny, podání oběda v jídelně.
Cílová skupina:
• senioři
• osoby se zdravotním postižením
• rodiny s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci  
• rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
Základní cíle služby:
• poskytovat podporu a pomoc v činnostech, které klient nezvládá
• podporovat rozvoj a zachování stávající soběstačnosti, dovednosti a zvyklosti klienta
v jeho přirozeném prostředí (nepřepečovávat)
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• pomoc při návratu po hospitalizaci do vlastního prostředí a pomoc se zachováním nebo
obnovením původního životního stylu
• dbát na stálé individuální plánování služeb spolu s klientem
• prostřednictvím pečovatelské služby oddálit umístění v pobytovém zařízení
Základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, pochůzky, praní a žehlení)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Bezplatně se tato služba poskytuje:
• účastníkům odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození a zákona č.
462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům
• osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
• osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru
• rodinám, kde se narodila trojčata nebo vícerčata
Službu lze poskytovatelem odmítnout pouze dle zákona 108/2006 Sb., § 91, odst. 3
Kontakty:

Vedoucí pečovatelské služby:
Sociální pracovníci: 		

733 145 521
733 145 524, 733 145 522

Denní stacionář Pohoda

Poslání:
Posláním je poskytovat seniorům a zdravotně postiženým osobám z Chrudimi a okolních
obcí potřebnou ambulantní péči a jejich rodinám pomoc. Uvedená péče a pomoc se
poskytuje po dobu, kdy nemůže rodina potřebnou péči zajistit.
Ambulantní péče je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku
v době od 6.30 – 17.00 hodin na adrese Městský park 828, Chrudim.
Cílová skupina:
• senioři od 65 let věku
• osoby s chronickým onemocněním neinfekčního charakteru od 40 let věku
• osoby se zdravotním postižením od 40 let věku
Základní cíle:
• podporovat rozvoj osobnosti klientů, jejich samostatnost a soběstačnost, a to zejména
ve zvládání sebeobsluhy, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků
• vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních
činností
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• podporovat prosazování vlastní vůle klientů v souladu s jejich individuálními možnostmi
formou jejich účasti na individuálním plánování služby
• navázat nové sociální kontakty
• udržet popř. zlepšit fyzické i psychické schopnosti klientů služeb
Základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy
• aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Službu lze poskytovatelem odmítnout pouze dle zákona 108/2006 Sb., § 91, odst. 3
Kontakty:

vedoucí stacionáře:

469 622 032, 733 145 527

Denní stacionář Jitřenka

Poslání:
Posláním Denního stacionáře Jitřenka je poskytovat nezbytnou podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením z Chrudimi a okolních obcí na jejich cestě k plnohodnotnému a samostatnému životu s ohledem na jejich schopnosti a individuální potřeby.
Podpora je poskytována formou ambulantní služby v souladu s platnými právními předpisy a to v pracovních dnech 7–17 hodin na adrese Městský park 828, Chrudim.
Cílová skupina:
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 11 do 40 let věku se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a sníženou schopností uplatňovat svá
práva. Služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb.
a standardy kvality sociálních služeb.
Základní cíle:
• podporovat rozvoj osobnosti klientů, jejich samostatnost a soběstačnost, a to zejména
ve zvládání sebeobsluhy, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků
• vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních
činností
• podporovat prosazování vlastní vůle klientů v souladu s jejich individuálními možnostmi
formou jejich účasti na individuálním plánování služby
• poskytovat klientům podporu při začleňování do běžného života, a to zejména při orientaci na využívání veřejných služeb
• navázání nových sociálních kontaktů
• udržet popř. zlepšit fyzické i psychické schopnosti klientů služby
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Základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Službu lze poskytovatelem odmítnout pouze dle zákona 108/2006 Sb., § 91, odst. 3
Kontakty:

vedoucí stacionáře:

469 622 032, 733 145 527

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče Kirké

Poskytuje odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči ve vlastním sociálním prostředí
klientů.
Péče je poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a je
hrazena zdravotními pojišťovnami.
Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Nedílnou součástí péče je půjčování kompenzačních pomůcek.
Působnost:
Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Chrudim, Kočí, Křižanovice, Liboměřice,
Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany,
Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk.
KIRKÉ poskytuje zejména:
• podávání léků, vtírání mastí
• aplikace injekcí např. inzuliny, vitamíny, analgetika, antibiotika
• odběry biologického materiálu - krev, moč, výtěry
• léčba a ošetřování ran (bércové vředy, proleženiny, opruzeniny, pooperační rány)
• komplexní ošetřovatelská péče u klientů těžce nemocných ve spolupráci s pečovatelskou službou
• podpora a edukace rodiny při poskytování péče
• doporučení kompenzačních pomůcek a úprava prostředí při ošetřování
• ošetření stomií, podávání klyzma
• krátkodobá ošetřovatelská rehabilitace, nácvik chůze a samostatnosti, atd.
Kontakt:

vedoucí sestra:

469 639 919, 733 145 523
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Půjčovna kompenzačních pomůcek

Dle potřeb a přání klientů je možné si vypůjčit např. mechanické vozíky, chodítka, WC
křesla, polohovací postele, antidekubitní matrace apod.
Pomůcky si lze vypůjčit v Domě s pečovatelskou službou v Chrudimi, Soukenické ul. 158.
Kontakt:

recepce:

469 638 209 (pondělí – pátek: 8–15 hodin)

Senior klub

Hlavním posláním klubu je prevence sociálního vyloučení a smysluplné trávení volného
času seniorů. Organizace vytváří zázemí pro volnočasové, vzdělávací a zájmové aktivity
seniorů.
Cílem klubu je zajišťování klubové činnosti pro seniory města Chrudim.
• kondiční cvičení žen i mužů v tělocvičně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim
• trénování paměti
• počítačové kurzy
• kury angličtiny, arteterapie
• taneční odpoledne
• zpívání u klavíru, výlety, vaření, vyšívání, plesy, přednášky, vazby květin, návštěvy památek, kina, muzea a mnoho dalších aktivit.
Kontakty:

asistentka Senior klubu: 469 638 209, 728 653 950

klubÍČKO

Hlavním posláním klubu je pomoc a podpora pečujících osob a tím podpora neformální
péče.
Organizace vytváří zázemí a prostor pro veřejnou pomoc a podporu pečujícím osobám.
Cílem klubÍČKA je zajšťování klubové činnosti pro pečující.
Kontakty:

sociální pracovníci:
e-mail:

733 145 524
centrum@socialni-sluzby.cz

Domy s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou, jsou nájemní domy s byty zvláštního určení. Provoz domů
je zajištěn tak, že je zachována důstojnost člověka. Je respektováno jeho soukromí s tím,
že pomoc je možné sjednat až na 24 hodin denně.
Domy jsou určeny osobám s trvalým pobytem v Chrudimi. Byty jsou určeny seniorům
a zdravotně postiženým občanům, kteří ke svému samostatnému, bezpečnému a důstoj21

nému životu potřebují pomoc druhé osoby.
Domy s pečovatelskou službou nejsou pobytovým zařízením, tzn. domovem pro seniory
a taktéž neřeší bytovou situaci osob. Podmínkou k přijetí je základní samostatnost osoby
a potřebnost úkonů Pečovatelské služby.
Kontakty:

V případě dotazů se na nás obraťte, rádi Vám poradíme
Telefon:
733 145 524
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Český červený kříž
Oblastní spolek

Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
Facebook:
Kontaktní osoba:

Městský park 274, 537 01 Chrudim
469 620 318, 603 492 425
info@cckchrudim.cz
www.cck.chrudim.cz
www.facebook.com/cckchrudim
Vratislav Příhoda, předseda oblastní výkonné rady

Český červený kříž je národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže
a Červeného půlměsíce. Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír
mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických
a usilovat o naplňování základních principů hnutí, jimiž jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost.

Činnost Oblastního spolku ČČK Chrudim
1) Sociální šatník
Sociální šatník je určený sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní
situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových domů, osoby v hmotné nouzi,
osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby postižené živelnými pohromami, atd.) Zde je
osobám poskytnuta na základě doporučení sociálního odboru městského úřadu pomoc
formou ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, atd. Občas lze i poskytnou peřiny, dětské kočárky, hračky, atd. Veškeré oblečení a doplňky jsou získávány formou veřejných sbírek.

Provozní doba výdeje ošacení: úterý 16–18.30 hodin
Kontakt:		469 620 318
E-mail:		satnik@cckchrudim.cz
2) Humanitární pomoc při mimořádných událostech
Český červený kříž zajištuje humanitární pomoc v ČR i zahraničí. Hlavním nástrojem
krizové připravenosti jsou humanitární jednotky, které zajištují sběr a distribuci humanitární pomoci, nouzové ubytování a stravování, zdravotnickou a psychosociální pomoc.
Oblastní spolek ČČK Chrudim je připraven v případě mimořádných událostí zajistit nouzové ubytování, zajištění oblečení, humanitární pomoc atd.
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3) Kurzy první pomoci
Český červený kříž nabízí širokou škálu kurzů první pomoci pro širokou veřejnost, řidiče,
uchazeče o řidičský průkaz, pedagogy, zaměstnance firem, rodiče, děti, atd.
4) Tuzemské rekondiční pobyty
pro zdravotně oslabené a hendikepované děti
5) Dárcovství krve
propagace a oceňování bezpříspěvkových dárců krve
6) Prevence úrazů a výuka první pomoci dětí
• besedy pro děti na školách, letních dětských táborech, dětských dnech
• dětské soutěže v poskytování první pomoci
• kurzy první pomoci pro děti, pobyty s výukou první pomoci
• zájmový kroužek „Mladý záchranář“
7) Letní dětské tábory
• Nejen s výukou první pomoci

web:

http://www.cckchrudim.cz/tabor

8) Zdravotnické dozory a asistence
Další aktivity Českého červeného kříže v Pardubickém kraji
Seniordoprava

provozovatel Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí
Adresa:
Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon:
464 649 590
E-mail:
ustinadorlici@cervenykriz.eu
web:
http://www.cckuo.cz
Azylový dům pro matky s dětmi
Poskytuje celoročně – 24 hodin denně na nezbytně dlouhou dobu ubytování matkám
s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci a neumí ji samy řešit

provozovatel Oblastní spolek ČČK Svitavy
Adresa:
Nerudova 21/20, 56802 Svitavy
Telefon:
739 633 694, 739 633 695
E-mail:
svitavy@cervenykriz.eu
web:
http://www.cck.svitavy.cz
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Domov sociálních služeb
Slatiňany

Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Kontaktní osoba:
Provozní doba:

Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
469 681 461-3
469 681 215
posta@dss.cz
www.dss.cz
domov pro osoby se zdravotním postižením,
chráněné bydlení, odlehčovací služby, denní stacionář
27. 3. 2007
Ing. Miroslav Kubín – ředitel (dss@dss.cz)
Mgr. Martina Hurtová – vedoucí útvaru přímé péče
(hurtova@dss.cz)
nepřetržitý provoz

Základní informace:
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje služby lidem
s mentálním postižením a lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým ve věku od 3 let.
Místa poskytování sociální služby DOZP:
Slatiňany – Klášterní 795, Nádražní 364, Klášterní 841, Klášterní 842, Klášterní 843,
Švermova 844, Vítězství 115, dále v domcích rodinného typu – lokality Zaječice „K Chrasti“,
Slatiňany Presy „U potoka“, Chrudim Presy „Vlčí hora“, Slatiňany Škrovád, Slatiňany Škrovád
„U Benziny“, Chrudim Medlešice „Za bytovkou“, Chrudim – Vaňkova, Chrudim Markovice
„U kostela“, Bylany, Lány u Bylan, Chrudim Píšťovy, Staré Jesenčany „jih“.
Místa poskytování sociální služby chráněné bydlení:
Chrudim „Na Špici“ – Václavská 1085 a Václavská 1087, Slatiňany – Vítězství 115.
Místa poskytování sociální služby odlehčovací služby:
Slatiňany – Klášterní 795 a Švermova 844.
Místa poskytování sociální služby denní stacionáře:
Slatiňany, Klášterní 795
Hlavní cíle činnosti:
• poskytovat uživatelům ubytování umožňující jejich začlenění do běžné společnosti
a dostatečnou míru jejich soukromí
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• podporovat rozvoj osobnosti uživatelů, jejich samostatnost, soběstačnost
- poskytováním nebo zajišťováním potřebné výchovně vzdělávací, zdravotní, rehabilitační a ošetřovatelské péče
- vytvářením podmínek pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů
na rekreačních akcích a jejich zapojením do zájmových kroužků (pěvecký, taneční,
výtvarný, sportovní klub, cykloturistický, aj.)
- zajišťováním různorodé škály terapií - muzikoterapie, arteterapie v keramické dílně,
ergoterapie v chráněných dílnách, rekreační ježdění na koni, canisterapie apod.
• podporovat prosazování vlastní vůle uživatelů v souladu s jejich individuálními možnostmi formou jejich účasti na individuálním plánování služby, respektováním jejich
práva vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti
• poskytovat uživatelům podporu při jejich začleňování do běžného života, a to jak
po stránce využívání vnějších služeb a vytváření přirozených sociálních vztahů, tak
po stránce jejich společenského a pracovního začlenění, a to:
- podporou, vytvářením a udržováním vztahů uživatelů s vlastními rodinami a dalšími
jim blízkými osobami
- podporou v prožívání samostatného života, partnerských vztahů, zapojením do pracovního procesu na volném trhu práce, zapojováním do společenského života a využíváním služeb ve městě
• poskytovat rodinám s dětmi s postižením a dalším osobám zajímajícím se o problematiku jedinců s postižením, poradenskou činnost – sociální, psychologickou a speciálně
pedagogickou
• otevřenost a spolupráce s veřejností (pořádání Dne otevřených dveří, sportovních her,
prodejních trhů, výstav, exkurzí, stáží, aj.)
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Edda, z. ú.
Komunitní centrum pro podporu všech věkových i sociálních skupin.
Adresa:
Web:
Kontakty:

Na Rozhledně 766, 537 01 Chrudim
www.edda-chrudim.cz
Bc. Ivana Hrubá – ředitelka • +420 732 479 254
ivana.hruba@edda-chrudim.cz

Poslání:
Posláním ústavu je udržitelný rozvoj člověka a země v holistickém pojetí. Slova Edukace
– výchova, Didaktika – vzdělávání, Dialog – otevřená komunikace, Alternativa jako cesta
komunitní práce dle potřeb všech věkových a sociálních skupin. Pokládáme základy rozvoje občanské společnosti na principech solidarity, soužití generací, celoživotního učení a
hravého způsobu života v duchu motta: Spolu měníme svět.
Činnosti:
- provozování následujících společensky užitečných činností sloužících naplnění poslání
ústavu v lokalitách, ve kterých organizace působí:
a) poskytovat vzdělávání a školské služby dle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon - v
rámci předškolního vzdělávání - Mateřská škola U Sovičky;
b) zajišťovat službu péče o dítě v dětské skupině dle Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině;
c) poskytovat sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
d) provozovat volnočasové, vzdělávací a sportovní aktivity pro děti i rodiče - zájmové a
neformální vzdělávání, prevence rizikového chování;
e) podporovat slaďování profesního a rodinného života, ochrana práv rodiny a dětí;
f ) zajišťovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu;
g) podporovat rozvoj alternativního vzdělávání - zřízení a provoz půjčovny didaktických
pomůcek;
h) působit na dění v komunitě z pozice komunitního centra ve spolupráci s lokálními
organizacemi/samosprávou/firmami;
i) podporovat začínající podnikatelky/-le, hand made domácí výrobu a tradice, regionální
produkty a dodavatele - znevýhodněné osoby na trhu práce;
j) rozvíjet kompetence pro celoživotní vzdělávání a chuť účastnit se aktivně společenského života podporovat aktivní stárnutí a kulturní život.
Cílová skupina:
Osoby bez ohledu na věk, handicap či sociálně-ekonomické postavení, které cítí potřebu
změny občanské společnosti, která je prokazatelně potřebná v dané lokalitě/komunitě.
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Farní charita
Adresa:
Telefon/fax:
Mobil:

Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim
469 622 953
731 619 782 – ředitelka
604 789 359 – vrchní sestra
734 280 472 – sociální pracovnice
608 054 111 – koordinátor dobrovolníků
E-mail:
farni.charitacr@tiscali.cz
Web:
www.chrudim.charita.cz
Registrované služby:	ošetřovatelská služba, pečovatelská služba, osobní asistence, sociální poradenství, dobrovolnické centrum
Registrace:
26. 6. 2007
Provozní doba:
Ošetřovatelská a pečovatelská služba:
Po–Ne 6–18 hod. (po 18 hod. dle dohody)
Osobní asistence: Po–Pá (dle dohody s uživatelem)
Občanská poradna: Po 9–17 hod.
				
Út 9–15 hod.
				
St 9–17 hod.
				
Čt 9–14 hod.
ke konzultaci lze předem objednat
Naše organizace působí v Chrudimi od roku 1992, patříme k mezinárodní rodině organizací Caritas. Latinské slovo „caritas“ znamená láska a láska je ústředním poselstvím křesťanství. Slovo „caritas“ vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především těm, kteří trpí. Nabízíme pomoc všem potřebným bez rozdílu názorů či vyznání.

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba

V rámci tohoto projektu poskytujeme ošetřovatelskou péči v různém rozsahu na doporučení lékaře – tato služba je pro pacienta zdarma. Jedná se např. o tyto úkony:
• ošetření a převazy ran vč. bércových vředů
• aplikace inzulínu
• odběry krve k určení glykémie
• vyšetření glykémie glukometrem, pohybová rehabilitace, ...
Součástí našich služeb je i hospicová péče
Pečovatelská služba se snaží pomoci rodinám, které mají možnost posloužit svým těžce
nemocným rodinným příslušníkům v domácím prostředí. Na tuto pomoc si klienti finanč28

ně přispívají.
Pečovatelské úkony:
• nákupy a různé pochůzky
• provádění úklidu
• praní drobného prádla
• příprava snídaně
• pomoc při koupeli  apod.
Součástí těchto služeb je i půjčovna kompenzačních pomůcek

Občanská poradna

Bezplatná občanská poradna poskytuje informace a rady občanům, kteří se ocitli v tíživé
situaci a neumí ji vlastními silami řešit.
Poskytujeme poradenství v těchto oblastech:
• bydlení
• rodina a mezilidské vztahy
• pracovní právo
• dluhové poradenství
• spotřebitelské poradenství a další

Osobní asistence

Poskytujeme osobní asistenci postiženým lidem starším 18-ti let.

Dobrovolnické centrum

Umožňujeme lidem z řad široké veřejnosti zapojit se do pomáhajících činností a pomáháme tak tam, kde je to potřeba, kde je o to zájem. Po potřebném proškolení, kde každý
získá informace o tom, co může a nemůže dělat, jaká jsou jeho práva a povinnosti a jak
dodržovat bezpečnost, sepisujeme s každým zájemcem smlouvu o dobrovolnické činnosti, na základě které je pojištěn proti újmě na zdraví či majetku. Poté si každý vybere z nabízených činností. Každému dobrovolníkovi nabízíme kvalitní, bezpečné a profesionálně
vedené zázemí, včetně poradenství a supervize
Výběr našich dobrovolnických činností:
• tvorba společnosti seniorům v institucích (LDNka, Domov pro seniory; rozhovor, procházka nebo společenská hra)*
• výpomoc při doučování nebo hlídání dětí ze sociálně vyloučených rodin (Ubytovna,
Azylový dům)
• výpomoc při aktivizačních činnostech pro lidi s mentálním či fyzickým handicapem
• výpomoc při aktivizační činnosti s dětmi v Zš
Jsme vysílající organizace. Tzn., že vysíláme naše dobrovolníky do organizací, se kterými máme navázanou smluvní spolupráci. Jsme otevření (po domluvě) ke spolupráci
s jakoukoli bezpečnou organizací, která by měla zájem o spolupráci s našimi dobrovolníky
a která bude splňovat (s ohledem na bezpečnost) naše smluvní podmínky.
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Naši dobrovolníci chodí v současné době do těchto organizací:
• Domov pro seniory Lůžkového a sociálního centra, o.p.s.
• LDN Chrudimské nemocnice a.s.
• Ubytovna Sopre, o.p.s.
• Azylový dům Centra J.J. Pestalozziho
• pracovní agentura Rytmus
• Zš a Mš Na rovině
Kontakt:

e-mail:
telefon:

dobrovolnicke.centrum.charitacr@tiscali.cz
608 054 111
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Hewer, z. s.
Adresa:
Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice II
Mobil:
736 505 556
E-mail:
pardubicko@hewer.org
Web:
www.osobniasistent.cz
Registrované služby:
osobní asistence
Registrace:
2095907
Kontaktní osoba:
Hana Kačírková
Provozní doba péče:
nonstop
Provozní doba kanceláře: 8–16.30 hod.
HEWER dává šanci zůstat v domácím prostředí i v nepříznivé životní situaci.
Zajišťujeme osobní asistence. Terénní péči v místě bydliště uživatele služby. Dohled, společnost.
Nabízíme pomoc 24 hodin každý den:
• při doprovodech k lékařům, do školy, do parku, na úřady…
• s koupáním, osobní hygienou
• s péčí o svoji osobu, s oblékáním, česáním, polohováním…
• s vařením, podáním jídla
• s nakupováním
• s drobným úklidem
• s mytím nádobí
• s žehlením, s prádlem
• při dohledu nad podáním léků
• zvládnout samotu
Působnost:
Pardubický kraj
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Hospic Chrudim, z. ú.
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
Provozní doba:

K Ploché dráze 602, 537 01 Chrudim
461 001 900, 734 414 418
smireni@centrum.cz, hospicchrudim@gmail.com
www.smireni.cz
nepřetržitý provoz

HOSPIC CHRUDIM je zdravotně – sociální zařízení pro pacienty s postupujícím nevyléčitelným nejčastěji onkologickým onemocněním a prognózou několika dnů až týdnů života.
Je určen pro ty, kteří si tuto situaci uvědomují, nechtějí zemřít osamoceni a pro závažnost
příznaků nemohou být ošetřování doma. Nezáleží na věku, postavení, rase či vyznání.
Spádovou oblastí je především Pardubický kraj.
Samozřejmostí je zajištění vysoké úrovně zdravotní péče s využitím profesionálního interdisciplinárního týmu, který pečuje nejen o pacienta, ale i o jeho rodinu a přátele. Závěr
života probíhá úplně jinak, je-li nemocný v bezpečném prostředí, kde nikomu nepřekáží,
ale se svou nemocí je naopak středem pozornosti pečujícího personálu.
Poslání soc. služeb v hospici:
Umožnit klientům důstojné prožití dnů v závěru jejich života.
Cíl poskytovaných služeb:
Zlepšovat a podporovat přiměřenou kvalitu života klienta v pokročilém stadiu jeho onemocnění. Doprovázet klienta a jeho blízké v době jeho pobytu v hospici a poskytnout jim
potřebnou podporu a pomoc v jejich těžké životní situaci.
Cílová skupina:
Nemocní s postupujícím nevyléčitelným nejčastěji onkologickým onemocněním v terminálním stadiu, jejich rodinní příslušníci, příp. další blízké osoby.
Obsah poskytovaných soc. služeb:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně
• Poskytnutí stravy a pomoc při podávání stravy
• Poskytnutí ubytování
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Zprostředkování kontaktu s duchovním
• Sociálně terapeutické činnosti
• Pomoc při uplatňování práv či oprávněných zájmů klienta a při obstarávání jeho osobních záležitostí
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Kontakt Ústí nad Orlicí, o. p. s.
Adresa:
Telefon:
E-mail:
E-mail:
Skype:
Facebook:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Provozní doba:

Smetanova 470, 562 01 Ústí nad Orlicí
465 52 42 52
napis@linkaduveryuo.cz (klientský)
lduo@seznam.cz (úřední)
linka.duvery.uo
Linka důvěry Ústí nad Orlicí
www.linkaduveryuo.cz
telefonická krizová pomoc
26. 6. 2007
nepřetržitý provoz

Posláním Linky důvěry Ústí nad Orlicí je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc
v obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se
ohrožen, nebo své trápení, ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet. Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v krizi.
Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky je
neohraničena. Služba není určena osobám k uspokojení jejich sexuálních potřeb.
Výhody služby:
• anonymita
• snadná dostupnost
• Služba je poskytována za cenu běžného telefonního tarifu podle jednotlivých operátorů.
Vlastní sociální služba je zdarma.
Další formy služby:
• SKYPE volání:
denně 9–21hodin
• E-MAIL:
odpověď garantujeme do 4 dní
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KŘIŽOVATKA

handicap centrum o. p. s.
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Kontaktní osoba:
Konzultační hodiny:

Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
775 766 453, 466 301 684
centrum@krizovatka-hc.cz
www.krizovatka-hc.cz
sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
18. 12. 2007
Bc. Petra Macháčková – sociální pracovník
po–pá		 8–16 hod.
Návštěvu doporučujeme objednat předem.

Posláním naší organizace je hledat s každým člověkem s tělesným nebo kombinovaným postižením jeho vlastní, smysluplnou cestu, jak žít naplno svůj život a pomáhat mu
v začlenění do společnosti.
Cílová skupina
Naší cílovou skupinou jsou dospělé (od 16 let) osoby s tělesným postižením a kombinovanými vadami (tělesné postižení s přidruženým zrakovým, mentálním aj. postižením), kteří
se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Naše cíle
Cílem centra je přispívat k minimalizaci dopadu zdravotního postižení osob s tělesným
postižením, zamezit jejich sociálnímu vyloučení, zvýšit jejich šance na nalezení vhodného
pracovního uplatnění a pomáhat jim žít hodnotně a rovnoprávně jako žijí lidé bez handicapu.
Sociální rehabilitace
Posláním sociální rehabilitace je individuální pomoc občanům s tělesným a kombinovaným postižením, která podporuje rozvoj soběstačnosti a osobních i sociálních schopností
a dovedností. Zvyšuje motivaci ke zvládnutí situace tak, aby se způsob jejich života příliš
nelišil od běžného života zdravých lidí.
Cíle sociální rehabilitace:
• Minimalizace dopadu zdravotního postižení
• Rozvoj schopností a osobních i sociálních dovedností
• Rozvoj soběstačnosti a samostatnosti v péči o domácnost i vlastní osobu
• Poskytování odborných informací a podpory
34

• Podpora uživatele v nezávislosti na sociálních službách, tak aby svoji nepříznivou situaci
řešil sám
• Motivace k aktivnímu začlenění do běžného života společnosti
Centrum denních služeb
Posláním Centra denních služeb KŘIŽOVATKY handicap centrum, o.p.s. je poskytovat
bezpečný prostor osobám s tělesným (vzniklé vlivem vrozeného, získaného nebo chronického onemocnění) či s kombinovaným postižením (lehké mentální postižení, zrakové
postižení, lehká sluchová vada), kteří žijí v domácím prostředí a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Touto službou chceme přispět k tomu, aby lidé s tělesným a
kombinovaným postižením měli šanci žít kvalitní život a mohli se začlenit do společnosti
s minimální pomocí sociálních služeb.
Cíle centra denních služeb
• Udržování a posilování návyků a nácviků dovedností zvyšujících soběstačnost, a dovednosti, potřebné pro samostatný život a začlenění do běžného života s využitím běžně
veřejně dostupných služeb.
• Umožnit žít osobám se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, zdravotního nebo
kombinovaného postižení v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných
dní.
• Zajistit poskytování poradenství a odpovídající péči doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu.
• Poskytnout uživatelům individuálně přizpůsobenou službu s časovou dostupností pondělí až pátek 6.30–16.30 hodin.
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Legenda
1.
Amalthea o.s.
2.
Archa, Středisko výchovné péče pro děti a mládež
3. +3a Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
4.
Centrum pro zdravotně postižené
a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
5.
Centrum sociálních služeb a pomoci
6.
Český červený kříž
7.
Farní charita
8.
Hospic Chrudim, z.ú.
9.
Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s.
10.
Momo Chrudim, o.p.s.
11.
Péče o duševní zdraví region
Pardubice středisko Chrudim
12.
PPP Pardubice, orgnizační jednotka Chrudim
13.
Poradna pro rodinu Pardubického kraje
14.
Probační a mediační služba České republiky
16.
Sociální služba v nemocnici v Chrudimi
17.
Sons, o.s., oblastní odbočka Chrudim
18.
SOPRE CR o.p.s.
19.+19a Šance pro Tebe, o.s.
20.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. pracoviště Chrudim
21.
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Chrudim
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Laxus o. s.
Adresa:
B. Smetany 55, 288 02 Nymburk
Telefon:
+420 495 401 565
E-mail:
laxus@laxus.cz
Web:
www.laxus.cz
Registrované služby:	kontaktní centrum, terénní programy, odborné sociální
poradenství, služby následné péče
Registrace:	Ambulantní centrum – odborné sociální poradenství
2. 4. 2007
Ambulantní centrum – služby následné péče 1. 12. 2012
Centrum terénních programů – 1. 2. 2007
K – centrum 1. 3. 2007
Centrum drogových služeb ve vězení – 1. 1. 2005
Laxus o.s. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování. Praxe v oblasti drogových služeb
nás naučila, že se vyplatí problémům předcházet a při jejich řešení věnovat pozornost
jednotlivcům, rodinám i jejich okolí.
Cílové skupiny:
• Uživatelé nelegálních a legálních drog, gambleři
• Osoby v konfliktu se zákonem
• Rodiny a osoby blízké
• Děti a mládež
• Odborná veřejnost
Cíle:
• Sociální a zdravotní stabilizace klientů
• Zvýšení kompetencí klientů k řešení životních situací
• Posílení a podpora funkčního rodinného prostředí
• Zvýšení odolnosti klientů vůči různým formám rizikového chování
• Podílení se na ochraně veřejného zdraví
• Spolupráce s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných služeb
• Aktivní ovlivňování odborného i právního prostředí neziskového sektoru v ČR
Principy:
1. Kvalita a profesionalita
Poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické a preventivní
služby. Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním vzdělávání pracovníků.
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Vyhledáváme a tvoříme nové přístupy.
2. Individuální přístup ke klientům
Klient je pro nás rovnoprávným a respektovaným partnerem, nikoli pasivním příjemcem služeb. Zohledňujeme jeho možnosti, schopnosti a vlastní rozhodnutí.
3. Přístupnost služeb
Naše služby jsou organizované tak, aby osobám spadajícím do cílové skupiny nekladly
zbytečné překážky pro jejich využití.
4. Poskytování služeb v souladu se zájmy veřejnosti
Naše služby snižují negativní dopady závislostního a dalšího rizikového chování na společnost.
5. Transparentnost
Poskytované služby v regionu Chrudimska a Pardubicka:

K-centrum Pardubice
Adresa:
Tel.:
E-mail:
Provozní doba:
Kapacita:

K-centrum Pardubice, Češkova 2701, 53002, Pardubice
+420 466 265 207, +420 734 316 539
kacko.pardubice@laxus.cz
Po-Pá: 9-18 hod.
20 klientů/den

Není třeba se předem objednat. Služby jsou poskytovány zdarma.

Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované ambulantní
formou
Poslání:
K-centrum Pardubice je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby
uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu
s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet
běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana
veřejného zdraví.
Cílová skupina:
• Injekční uživatelé drog.
• Neinjekční uživatelé drog.
• Osoby blízké uživatelům drog (partneři, rodinní příslušníci, přátelé aj.).
Cíle ve vztahu ke klientům:
• Minimalizace zdravotních a sociálních rizik, která vyplývají z užívání drog.
• Motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem ke stabilizaci zdravotního
stavu a sociální situace.
• Motivace uživatelů drog k abstinenci, zvyšování informovanosti o metodách a smyslu
léčby.
• Poskytování podpory osobám blízkým uživatelům drog.
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Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:
• Prevence výskytu infekčních chorob (zejm. hepatitid, HIV/AIDS).
• Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.
Principy poskytování služeb:
• Nízkoprahovost
• Potřebnost
• Bezpečí a důstojnost
• Odbornost
• Spolupráce
Poskytované služby:
Všechny služby jsou poskytovány v průběhu celé provozní doby K-centra 9–18 hodin,
jsou anonymní a zdarma. Placenou službou je praní prádla a potravinový servis.
Hygienický servis je poskytován pouze od 13–18 hod.
• Výměnný injekční program: Jedná se o výdej čistého injekčního materiálu a dalších
doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby
je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
• Informace k výměnnému programu a zdravotnímu ošetření: Jedná se zejména
o informace z oblasti bezpečnějšího užívání drog, bezpečného sexu, účinků drog apod.
• Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy C v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery.
Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
•Z
 ákladní zdravotní ošetření a první pomoc: Tato služba je určena uživatelům drog.
Jedná se o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc.
•Z
 ákladní sociální poradenství a poskytování informací: Sociální, právní, v průběhu
trestního řízení, pro rodiče, předléčebné – motivační trénink. Služba poradenství nebo
poskytnutí informací je určena klientům, kteří chtějí nebo potřebují řešit obtížnou životní situaci.
•O
 dkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu
s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné
v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.
• Pracovní terapie (chráněné pracovní místo): Jedná se o pomocné a úklidové práce
pro potřeby K-centra na základě uzavření dohody o provedení práce. Služba je určená
klientům, kteří se snaží osvojit si základní pracovní návyky a zlepšit tak šanci na získání
stabilního zaměstnání.
• Pomoc v krizi: Službu poskytujeme klientům a jejich osobám blízkým, kteří se nacházejí
v akutně krizové situaci. Cílem je poskytnout informace o možnostech řešení této situace a předat kontakty na další služby, které mohou při řešení obtíží pomoci.
• Hygienický servis: Služba je určená klientům, kteří nemají možnost vykonávat osobní
hygienu včetně praní prádla např. z důvodu bezdomovectví, nedostupnosti podobných
služeb apod.
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Centrum terénních programů Pardubického kraje

Telefon:
+420 774 626 302
E-mail:
teren.pardubice@laxus.cz
web:
www.laxus.cz
Provozní doba:
Chrudim úterý 14-18 hod.
	po předchozí domluvě pak rovněž v jiné dny (aktuální
informace o provozní době Terénního programu v jiných
regionech Pardubického kraje (Svitavsko, Orlickoústecko,
Pardubice) naleznete na internetových stránkách
Kapacita:
15 klientů/den
Kontakt s pracovníky je vhodné předem telefonicky dojednat. Terénní pracovníci fungují
narozdíl od K-centra Pardubice přímo ve městě Chrudimi. Služby jsou poskytovány zdarma.
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované terénní formou
Poslání:
Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem
minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální
situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.
Cílová skupina
Uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového chování
spojeného s užíváním drog.
Primární cílovou skupinou jsou:
• Injekční uživatelé drog.
• Sexuální partneři a partnerky uživatelů drog.
Sekundární cílovou skupinou jsou:
• Neinjekční uživatelé drog – osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog,
sdílející s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny patří rodinní příslušníci
a osoby jinak vztahově blízké uživatelům drog). Prioritou je poskytování služeb osobám
spadajícím do primární cílové skupiny. Osobám spadajícím do sekundární cílové skupiny
jsou služby poskytovány s ohledem na aktuální kapacitu a možnosti centra.
Principy poskytování služeb
• Nízkoprahovost
• Potřebnost
• Spolupráce a partnerství
• Profesionalita a respekt
• Harm reduction
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Cíle ve vztahu ke klientům
• Vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby
Centra terénních programů.
• Poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog.
• Ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace.
• Odkazování a zprostředkování dalších služeb.
Cíle ve vztahu k široké veřejnosti
• Ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených
a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček).
• Poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog.
• Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních služeb.
Poskytované služby:
Služby jsou poskytovány během provozní doby, jsou anonymní a zdarma.
• Výměnný injekční program: tato služba je určena pro injekční uživatele drog, jedná se
o výdej čistého injekčního materiálu a dalších doplňků – injekčních vod, dezinfekcí, kyselin, filtrů. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby
je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog, a to jak pro uživatele, tak pro
veřejnost.
• Testy na infekční choroby: jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy C v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery/
partnerky. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
• Zdravotní ošetření a první pomoc: tato služba je určena uživatelům drog. Jedná se
o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: služba je určena uživatelům drog. Jde o podporu klientů při jednání s úřady
a dalšími institucemi, především v oblastech hledání práce a bydlení, vyřizování dokladů
apod.
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: jedná se zejména o odkazy
na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit a podpořit ho tím k využití služby tak, aby získal nebo posílil potřebné
dovednosti a příště byl již schopen služby využít samostatně.
• Základní sociální poradenství: všem klientům, kteří chtějí nebo potřebují řešit obtížnou životní situaci, poskytujeme informace především v oblasti sociální, právní, zdravotní; dále informace v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné poradentsví – tzv.
motivační trénink.
• Pomoc v krizi: službu poskytujeme všem klientům, kteří se nacházejí v akutně krizové
situaci. Cílem je aktuálně stabilizovat klienta, poskytnout informace o možnostech řešení
této situace a předat kontakty na další služby, které mohou pomoci při řešení obtíží.
•S
 lužby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb, informační besedy pro studenty odborných škol a sběr pohozených injekčních stříkaček.
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Ambulantní centrum Pardubice
Adresa:

Ambulantní centrum Pardubice
J. Palacha 1552, 53002, Pardubice
Telefon:
+420 466 265 729, +420 734 316 540
E-mail:
ambulance.pardubice@laxus.cz
Provozní doba:
Po-Čt: 9-16 hod., Pá: 9-14 hod.
	Uvedená doba slouží pro telefonické objednávání, které
je nutné. Konzultace probíhají v pracovní dny mezi 9-18
hodinou
Kapacita:
10 klientů/den
Detaš. pracoviště Svitavy: Multifunkční centrum Fabrika, Wolkerova alej 92, Svitavy,
Telefon:
+420 605 113 254
Služby jsou poskytovány zdarma.

Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické
hráče a jejich blízké poskytované ambulantní formou
Poslání:
Ambulantní centrum Pardubice a jeho detašované pracoviště ve Svitavách poskytují sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu,
patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života.
Cílová skupina
Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým.
Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:
• Mladí uživatelé drog ve fázi experimentu.
• Klienti s nařízenou ochrannou léčbou.
• Klienti v rámci probačního programu.
• Klienti po návratu z výkonu trestu.
• Těhotné a matky – uživatelky omamně psychotropních látek.
• Klienti s duální diagnózou.
Cíle
• Dosažení a udržení abstinence.
• Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými.
• Pomoc při začleňování klientů do společnosti.
• Zlepšení kvality života klienta.
• Podpora rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům drog a alkoholu.
Principy poskytování služeb
• Přístupnost
• Respekt k možnostem klienta
• Odbornost
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Poskytované služby:
• Ambulantní léčba: je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro
klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň
neškodícím sociálním prostředím. Do ambulantní léčby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochranou léčbou.
• Doléčování: je určeno klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu, systematickou
ambulantní léčbu, případně abstinují alespoň tři měsíce.
* Ambulantní léčba a doléčování probíhá nejčastěji formou individuálních konzultací
v délce 1 hodiny s frekvencí 1-2x týdně.
• Poradenství: poskytujeme poradenství v oblasti drogové problematiky, patologického
hráčství, alkoholových závislostí, dále sociální poradenství s tímto související.
• Zprostředkování léčby: cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi
pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu
léčby.
• Skupinová práce: služba probíhá formou skupinové psychoterapie a je určena především rodičům uživatelů omamně psychotropních látek a dlouhodobě abstinujícím
klientům.
• Internetové poradenství: jedná se o jednorázové či krátkodobé poradenství prostřednictvím elektronické pošty a to především v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství a alkoholových závislostí.
• Poskytování informací: jedná se o základní službu sociálního poradenství - informujeme klienta o možnostech pracovních příležitostí, studia, ale i zdravotní péče. Nabízíme
poskytnutí informací o insolvenčním zákonu - "oddlužení" (určeno pouze pro klienty
Ambulantního centra).
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.
• Pomoc při uplatnění práv a zájmů klienta: jedná se především o trénink sociálních
dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení
a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně právní poradenství.
• Konzultace s lékařem - psychiatrem: u indikovaných klientů zajišťujeme kontakt
s lékařem - psychiatrem přímo na pracovišti.

Centrum drogových služeb ve vězení
Adresa:

Tel.:
E-mail:
Provozní doba:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:
Cena služeb:

Centrum drogových služeb ve vězení
Nerudova 1361/31, 50002, Hradec Králové
+420 734 316 590
dsv@laxus.cz
Po-Pá 7–17h., nutné telefonické objednání
terénní forma 12 klientů/den
ambulantní forma 12 klientů/den
+420 326 303 523, +420 602 803 279
vezeni@laxus.cz
Služby jsou poskytovány zdarma
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Služba je realizována terénní formou (práce s odsouzenými ve věznicích Jiřice, Stráž pod
Ralskem, Rýnovice, Valdice, Odolov, Pardubice, Vazební věznice Hradec Králové, Vazební
věznice Liberec, Světlá nad Sázavou a Pankrác) a ambulantní formou práce s klienty
po propuštění z věznice a s osobami blízkými v Hradci Králové a Mladé Boleslavi.
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem a jejich blízké
poskytované ambulantní a terénní formou
Poslání:
Posláním Centra drogových služeb ve vězení je poskytovat sociální a adiktologické služby
uživatelům drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody v Libereckém, Středočeském,
Královéhradeckém, Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina. Dále pak klientům po propuštění
z výkonu trestu pomáhat s řešením problémů souvisejících s jejich aktuální drogovou
a sociálně-právní situací, současně je motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci, a tím předcházet jejich dalším konfliktům se zákonem.
Cílová skupina
Primární cílová skupina:
Uživatelé drog v konfliktu se zákonem.
• Ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody.
• Propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, kteří se vracejí do regionu Mladá Boleslav
a okolí. Uživatelem drog v tomto kontextu rozumíme osobu ohroženou (aktuálně nebo
v minulosti) zneužíváním návykových látek včetně alkoholu nebo patologickým hráčstvím.
Sekundární cílová skupina:
• Rodiče a osoby blízké výše uvedeným.
• Vězeňský personál (za účelem zvýšení informovanosti o službách a jejich následnému
doporučení potenciálním klientům z řad odsouzených).
Hlavní cíl
Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návykových látek dostaly
do konfliktu se zákonem, aby se mohly po výstupu z vězení opět začlenit do běžné společnosti.
Dílčí cíle
• Doplnit stávající systém péče o uživatele drog o služby poskytované zejména ve vězeňských zařízeních.
• Motivovat klienty ke změně životního stylu směrem k abstinenci a podpořit jejich začlenění do běžného života bez drog.
• Zvýšit informovanost odsouzených o rizicích spojených s užíváním drog, infekčních chorobách a způsobech jejich léčby.
Principy poskytování služeb
• Dostupnost
• Respekt
• Odbornost
• Individuální přístup k možnostem a schopnostem klienta
45

Poskytované služby:
• Poskytování informací: jde o předávání informací z oblasti zdravotní, sociální, právní
a dále z oblasti vzdělávání. Zahrnuje i informace o rizicích spojených s užíváním drog
a předávání informačních materiálů a letáků.
• Poradenství: je určeno klientům ve výkonu trestu nebo po propuštění a jejich blízkým,
a to v oblasti práva, sociálního zabezpečení, dluhů, mezilidských vztahů a zvládání obtížné životní situace po odsouzení.
• Zprostředkování kontaktu s dalšími službami a rodinou: je určeno pro klienty
ve výkonu trestu nebo po propuštění, jedná se o pomoc a podporu při navázání či
udržení kontaktu s dalšími službami a institucemi (např. zprostředkování léčby) nebo
s rodinnými příslušníky.
• Doprovod klienta: je určen pro klienty po propuštění z výkonu trestu, jedná se o podporu a doprovod při propuštění, kontaktu s institucemi, případně o doprovod do léčebných zařízení.
• Pomoc v krizi: služba je určena pro klienty a jejich blízké, kteří se ocitli v krizové situaci.
Cílem je aktuální stabilizace jejich stavu a pomoc při nalezení východiska z této situace.
• Korespondence s odsouzeným: je určena klientům ve výkonu trestu, jedná se zejména
o podporu a udržení kontaktu s klientem, předávání informací a kontaktů na další služby.
• Besedy: jedná se o skupinovou aktivitu určenou pro klienty ve výkonu trestu, kdy jsou
interaktivní formou zprostředkovávány informace z různých oblastí – právo, zdraví, sociální zabezpečení, rizika plynoucí z užívání drog a kde hledat pomoc při obtížích spojených s jejich užíváním.
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Lůžkové a sociální centrum
pro seniory o. p. s.
Adresa provozovny:
Mobil:
E-mail:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Kontaktní osoba:
Provozní doba:

Obce Ležáků 166, 537 01 Chrudim
777 006 021
domovsenioru4@chrudim.cz
www.domovsenioruchrudim.cz
domov pro seniory, domov se zvláštním režimem,
pečovatelská služba
od 2.1. 2012
Michaela Soudková – vedoucí ošetřovatelského úseku
nepřetržitý provoz

Domov pro seniory
Registrace:
Forma poskytování:

od 1. 12. 2013
pobytová

Cílová skupina:
senioři (služba je určena pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc druhé
osoby)
Věková struktura:
služba je poskytována klientům od 60 let

Domov se zvláštním režimem
Registrace:
Forma poskytování:

od 2. 1. 2012
pobytová

Cílová skupina:
senioři (služba je určena pro seniory se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou
a ostatními typy demence)
Věková struktura:
služba je poskytována klientům od 55 let

Pečovatelská služba
Registrace:
Forma poskytování:

od 1. 8. 2014
terénní
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Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením, senioři
Věková struktura: dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let), starší senioři (nad 80 let)
Další poskytované služby:

Domácí ošetřovatelská (zdravotní) péče
Registrace:		
Forma poskytování:

od 13. 10. 2014
terénní

Cílová skupina:
služba je poskytována pacientům/klientům, u kterých není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou kvalifikovanou zdravotní péči v domácím prostředí
Věková struktura:
služba je poskytována pacientům/klientům všech věkových kategorií

Centrum zdravého stárnutí

Nabízí aktivity pro všechny seniory, kteří nechtějí být sami, ale užívat si život.
Kurzy na počítači, cvičení, trénink paměti, fyzikální rehabilitace, besedy, soutěže a cestování.

Web:
telefon:

www.centrumzdravehostarnuti.cz
www.seniorinacestach.cz
773 803 200

Bližší informace o poskytovaných službách najdete na našich webových stránkách nebo
přímo v zařízení:
každý všední den 7–15,30 hod.
čtvrtek 7–17 hod.
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Momo Chrudim, o. p. s.
Adresa společnost:
Adresa poskytování:
Mobil:
E-mail:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Kontaktní osoba:
Provozní doba:

Čs. Armády 213, 537 01 Chrudim III
Palackého třída 200, 537 01 Chrudim III
774 930 950 dílna, 775 780 950 ředitel
info@devcatkomomo.cz
www.devcatkomomo.cz
sociálně terapeutická dílna
15. 5. 2008
Bc. Jan Rodina, ředitel
po–pá 7.30–12 hod.

Momo Chrudim, o. p. s. je obecně prospěšná společnost zaměřená na sociální, umělecké a vzdělávací projekty. Jmenujeme se podle titulní postavy knihy Michaela Endeho
Děvčátko Momo a ukradený čas.
Sociálně terapeutická dílna Momo nabízí při ručním zpracování ovčí vlny zapojení
do smysluplného pracovního života lidem s mentálním, tělesným a zdravotním
postižením z Chrudimi a okolí, kteří nemohou najít uplatnění ani na chráněném
trhu práce.
Cílem služby je dlouhodobé praktické procvičování dovedností souvisejících s pracovním
životem, sebeobsluhou a samostatností. Snažíme se nabídnout našim uživatelům zapojení do zajímavého pracovního procesu, přátelského pracovního kolektivu a všech radostí
a povinností, které k pracovnímu životu patří. Pracujeme s ovčí vlnou, kterou zpracováváme plstěním. Tato činnost nabízí jak velkou škálu jednodušších manuálních činností, tak
možnost tvorby složitějších výrobků a uplatnění vlastního výtvarného projevu.
Cílová skupina
Dospělí s mentálním postižením, tělesným postižením, kombinovaným postižením a se
zdravotním postižením s možností dopravy do zařízení.
Naši službu poskytujeme na pracovišti v Chrudimi na Palackého třídě 200. Služba je
poskytována bezplatně.
Další informace o naší práci a možnostech využití našich služeb vám rádi poskytneme
na výše uvedených kontaktech.
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Most pro lidská práva o. s.
Poradna pro cizince
Adresa:
Telefon:
Mobil:

E-mail:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Kontaktní osoba:
Provozní doba:

tř. 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice
467 771 170
773 223 453, 774 412 174 česky
774 412 164 anglicky
773 546 329 ukrajinsky/rusky
777 307 193 mongolsky
608 663 251 vietnamsky
774 453 195 bulharsky
info@mostlp.eu
www.mostl.eu
sociální poradenství
25. 6. 2007
Kateřina Kotrlá – vedoucí sociálního poradenství
pondělí 9–17 hod. • út–pá 9–13 hod. 13–17 hod. objednání

Poslání:
• podpořit důstojný život cizinců v české společnosti,
• pomáhat cizincům řešit jejich nepříznivou situaci nebo takové situaci předcházet
poskytnutím informací, rad a aktivní pomoci,
• usilovat, aby cizinci netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo neschopností hájit
své oprávněné zájmy,
• působením na širokou veřejnost rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus.

Občanská poradna pro cizince Hlinsko
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
Kontaktní osoba:
Provozní doba:

Městský úřad Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1
777 306 998
op@mostlp.eu
www.mostlp.eu
Eliška Víšková
středa 8–12 12.30–17
čtvrtek 8–12 12.30–15

Poslání:
• pomáhat lidem řešit jejich nepříznivou situaci nebo takové situaci předcházet poskytnutím informací, rad a aktivní pomoci
• usilovat, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo neschopností hájit
své oprávněné zájmy
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Péče o duševní zdraví, z. s.
středisko Chrudim

Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Kontaktní osoba:
Provozní doba:

Městský park 274, 537 01 Chrudim
469 626 383
777 915 747, 777 915 744
pdz-cr@pdz.cz
www.pdz.cz
sociální rehabilitace, následná péče
15. 4. 2007
Mgr. Věra Pinkasová
denně
bez objednání: úterý 10–16 hod.

Nestátní nezisková organizace Péče o duševní zdraví již 20 let pomáhá lidem žít s duševní
nemocí. Díky snadné dostupnosti služeb pomůžeme v Pardubickém a Královéhradeckém
kraji bezmála 700 lidem ročně, aby mohli žít spokojeně, samostatně a zvládali běžný život
ve společnosti.
Pomáháme lidem s vážným duševním onemocněním, jako je např. schizofrenie, řešit sociální problémy a učíme je praktickým dovednostem potřebným pro život. Pomáháme jim
znovu začlenit se do života, do rodiny, práce i společnosti.
Obrátit se na nás může každý člověk, který se léčí pro duševní potíže. Podmínkou je věk
nad 18 let a bydliště v Královéhradeckém nebo v Pardubickém kraji. Pokud si nejste jistý
(jistá), zda služby využívat, můžete se poradit s kterýmkoliv naším pracovníkem. Můžete
se také poradit se svou rodinou a zeptat se na názor svého lékaře.
V Chrudimi poskytujeme prostřednictvím terénního komunitního týmu zejména
tyto sociální služby:
• poradenství (o sociálních dávkách, důchodovém zabezpečení, dalších službách),
• praktickou, psychickou a lidskou podporu,
• osobní asistenci ve formě doprovázení (na úřady, k lékaři atd.),
• kontaktování duševně nemocných lidí,
• individuální dlouhodobou i krátkodobou pomoc při řešení problémů (práce, bydlení,
volný čas, finance, vztahy, …),
• trénink dovedností k samostatnému bydlení a vedení domácnosti,
• možnost scházení se v klubu „Polárka“, svépomocné skupině „Polárník“ a ve skupině rodičů. Klub i skupina je určen pro klienty, kteří hledají přátelství, porozumění a aktivní náplň
dne.
Všechny nabízené služby jsou bezplatné. Jsou poskytovány na základě dobrovolnosti,
v intenzitě a rozsahu dle přání a potřeb klienta.
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Poradna pro rodinu Pardubického kraje
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Kontaktní osoba:
Provozní doba:
Forma poskytování:

Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim
469 319 632
737 360 028
chrudim@poradnapardubice.cz
www.poradnapardubice.cz
odborné sociální poradenství
01. 01. 2007
Mgr. Petra Lášková
Po, St 8–11 12–17, Út, Čt 8–11 12–14, Pá 8–12
ambulantní

Cílová skupina:
Rodiny s dětmi a mládež; osoby v obtížné životní situaci, akutní krizi; senioři, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.
Jednotlivci, páry, rodiny (klienti mladší 18 let musí být při prvním kontaktu s Poradnou pro
rodinu Pardubického kraje v doprovodu zákonného zástupce).
Činnost:
Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje BEZPLATNĚ psycho-sociální služby občanům, kteří se dostali do obtížných životních situací a mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích.
Záměrem a posláním Poradny pro rodinu Pardubického kraje je poskytnout klientům, kteří
bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní
poměry psychologické poradenství, poradenské, psychoterapeutické a sociálně-právní
služby tak, aby řešení těchto obtížných situací zvládli a aby kvalita jejich života doznala pozitivních změn.
Poskytované služby jsou:
• partnerské, předmanželské a manželské poradenství
• rodinné poradenství a rodinnou terapii
• rozvodové a porozvodové poradenství
• individuální poradenství a psychoterapii
• první psychologickou pomoc v krizových životních situacích
• poradenství v oboru závislosti
• sociální poradenství a základní sociálně-právní poradenství
• poskytování psychologických konzultací v oblasti mezilidských vztahů pro zaměstnance
a studenty organizací
• preventivní programy (protidrogové působení, rodinná výchova) pro školy.
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Probační a mediační služba
České republiky

Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Kontaktní osoba:
Provozní doba:

Městský park 274, 537 01 Chrudim
469 633 505, 731 692 767
469 633 505
lsedova@pms.justice.cz
www.pmscr.cz
Mgr. Lenka Šedová – vedoucí střediska
Po–Čt 8–16 hod. • Pá 8–14.30 hod.

Činnost je zaměřena na sociální služby v oblasti trestního práva.
Poskytujeme zdarma právní informace, restorativní programy a pomoc stranám trestního
řízení – poškozeným a pachatelům.
Posláním:
Probační a mediační služby je přispívat k naplňování trestní spravedlnosti, jednak zajišťováním a přípravou podkladů pro ukládání alternativních trestů a opatření a jednak zajištěním výkonu alternativních trestů a opatření v trestním řízení. Služba pracuje s obviněnými
a odsouzenými pachateli, oběťmi trestné činnosti, jejich rodinnými příslušníky a blízkými
osobami (důvěrníky, zmocněnci). Pracuje jak s dospělými, tak i s mladistvými a dětmi
mladšími 15 let.
Cílem činnosti je:
• integrace pachatele – vedení pachatele k tomu, aby žil v souladu se zákony společnosti,
jejíž je součástí, a aby řešil následky svého protiprávního jednání;
• participace oběti – podpora oběti při obnovování jejího pocitu bezpečí, důvěry ve spravedlnost, pomoc při uplatňování a prosazování práv a nároků, které v souvislosti s trestnou činností oběti vznikly;
• ochrana společnosti – efektivní kontrola výkonu alternativních trestů a opatření směřující k předcházení nebezpečí opětovného páchání trestné činnosti.
Probací se rozumí
• předjednání, zajištění a kontrola výkonu některých trestů nespojených s odnětím svobody, zejména trestu domácího vězení a obecně prospěšných prací, včetně uložených
povinností a omezení
• organizování a vykonávání dohledu nad odsouzenými k trestu odnětí svobody, jehož
výkon byl podmíněně odložen za současného stanovení dohledu probačního úředníka
• sledování a kontrola chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody
• individuální pomoc obviněnému
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Mediací se rozumí
• mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným;
• činnost směřující k urovnání konfliktního stavu, který vznikl trestnou činností;
• předpokladem je vůle obou stran řešit spor tímto způsobem.
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Pedagogicko-psychologická poradna
Pardubice,
organizační jednotka Chrudim

Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
Kontaktní osoba:
Provozní doba:

Poděbradova 842, 537 01 Chrudim
469 621 187
ped.ps.por.cr@quick.cz
www.ppp-pardubice.cz
PhDr. Irena Köhlerová
Po–Čt 7–15.30, Pá 7–14 hod.

Pedagogicko-psychologická poradna v Chrudimi je školské zařízení, jehož zřizovatelem je
Pardubický kraj. Je zařazena v síti škol a školských zařízení České republiky. Má 2 odloučená pracoviště v Hlinsku a Třemošnici.
PPP je zřízena za účelem poskytování komplexních psychologických, speciálně pedagogických, metodických a sociálně poradenských služeb.
Cílová skupina:
• děti, dospívající a mladí lidé od tří let do ukončení středního stupně vzdělávání
• jejich rodiny
• školy a školská zařízení, která navštěvují
Služby – okruhy řešených problémů:
• otázky zdravého mentálního vývoje dětí
• otázky školní zralosti
• problémy výukového charakteru, včetně specifických poruch učení
• výchovné problémy
• otázky rodinných vztahů
• otázky profesionální volby
• prevence sociálně nežádoucích jevů ve školách a šk. zařízeních
• vzdělávací programy pro pedagogy
• otázky zdravého životního stylu
PPP spolupracuje se všemi organizacemi, které mají v náplni své práce péči o děti.
Služby jsou poskytovány klientům bezplatně, zahrnují diagnostiku, reedukaci, terapii,
intervenci, metodické vedení, koordinační činnosti, prevenci
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Romodrom o. p. s.
Adresa:
Mobil:
E-mail:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Kontaktní osoba:
Provozní doba:

Sukova tř. 1556, 530 02 Pardubice
774 792 310
bakes@romodrom.cz
www.romodrom.cz /cs
Terénní programy, odborné sociální poradenství
1. 8. 2010
Daniel Bakeš – vedoucí VPP
Ambulance: PO–ČT 9–11 13–15h.
neobjednaní uživatelé a zájemci o službu
PO–ČT 8–16 PÁ 8–12h.
objednaní uživatelé
Terén: PO–ČT 8–16 h.

Vězeňský program Pardubice

Realizátor: Obecně prospěšná společnost Romodrom
Popis služby:
Romodrom o. p. s. realizuje na území Pardubického kraje projekt sociální práce pro osoby
dotčené výkonem trestu odnětí svobody a jejich rodinné příslušníky. Realizace programu
spočívá v přímé práci s osobami, jejichž výkon trestu probíhá ve Věznici Pardubice. Ti,
jejichž trvalý pobyt je v Pardubickém kraji, dosáhnou na kontinuální podporu i po propuštění. Dále se věnujeme osobám po VTOS, které se navracejí z ostatních věznic v ČR
do místa svého trvalého pobytu v Pardubickém kraji a chtějí pracovat nebo potřebují
podporu v oblasti bydlení, dluhů a jiných obtížných životních situací. U obou částí cílové
skupiny v relevantních případech poskytujeme služby rodinným příslušníkům uživatelů
služby. Služba je poskytována 5 dní v týdnu. Významná část sociální služby je realizována
v přirozeném prostředí uživatelů (ve věznicích Pardubice, Hradec Králové a lokalitách
Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Moravská Třebová, Vysoké Mýto, Svitavy, Polička, Skuteč,
Hlinsko v Čechách, Chrudim, Heřmanův Městec, Přelouč). Mezi hlavní spolupracující subjekty patří především Úřad práce ČR, Věznice Pardubice, Věznice Hradec Králové, Probační
a mediační služba ČR, Odbory sociální při městských úřadech v zasíťovaných lokalitách,
Sociální kurátoři, Manažeři prevence kriminality, Krajský úřad v Pardubicích, Poskytovatelé
sociálních služeb a další.
Cílová skupina:
Osoby dotčené výkonem trestu odnětí svobody (VTOS):
1.) osoby, u nichž probíhá VTOS
2.) osoby navracející se z VTOS
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U obou typů cílové skupiny je v relevantních případech poskytována služba rodinným
příslušníkům osob dotčených VTOS.
Poskytované služby:
Pracovníci poskytují řádně všechny povinné/obligatorní úkony, které jsou vydefinovány
v zákoně o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ve vztahu k Teréním programům
a Odbornému sociálnímu poradenství.
• Odborné dluhové poradenství
• Podpora při řešení bydlení
• Poradenství v oblasti dávek hmotné nouze
• Základní právní servis
• Motivační podpůrné rozhovory
• Bilanční a pracovní diagnostika
• Nácvik dovedností souvisejících s nalezením zaměstnání
• Podpora při hledání a vstupu do zaměstnání
• Sociální poradenství
• Práce s rodinnými příslušníky uživatelů
• Spolupráce s úřady práce, potenciálními zaměstnavateli a dalšími subjekty za účelem
odstraňování vnějších bariér ve prospěch uživatele.
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Rytmus
Východní Čechy, o. p. s.
Adresa:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Web:
Registrované služby:
Další služby:
Registrace:
Provozní doba:

Heydukova 392, 537 01 Chrudim
469 621 599
777 222 139
chrudim@rytmusvychod.cz
www.rytmusvychod.cz
sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení
podporované zaměstnávání
25. 6. 2007
po–pá 8–16 hod.

Sociální rehabilitace

Cíl služby:
• získat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti
• získat a udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a maximálně se v něm osamostatnit
• posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské společnosti
Pro koho je služba určena:
• lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním z Pardubického kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících nejen k získání a udržení
si zaměstnání
Co vás v sociální rehabilitaci čeká:
• pomůžeme vám získat nové dovednosti a naučit se nové věci, které jsou pro vás důležité
(například naučit se pracovat s počítačem, mobilním telefonem, naučit se samostatně
cestovat, hospodařit s penězi a další).
• pomůžeme vám napsat si životopis, dobře zapůsobit na zaměstnavatele
• můžeme vás doprovodit na pohovor a po nástupu do práce vám poskytnout pracovního
asistenta
• můžete navštěvovat kurzy (například kurz samostatného cestování, hospodaření s penězi, finanční gramotnosti, společenského vystupování, dovedností pro samostatné bydlení a další)
• pomůžeme vám najít si vhodné bydlení
Služba sociální rehabilitace je bezplatná
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Podpora samostatného bydlení

Cíl služby podpora samostatného bydlení:
• získat a rozvíjet dovednosti potřebné pro samostatné bydlení
• samostatně bydlet
• posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské společnosti
Pro koho je služba určena:
• lidem s mentálním postižením z Pardubického kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností nezbytných pro samostatné bydlení
• lidem s mentálním postižením žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením
nebo v rodinách
Co vás ve službě podpora samostatného bydlení čeká:
• pomůžeme vám získat nové dovednosti a naučit se nové věci, které jsou pro vás důležité
a potřebujete je pro samostatné bydlení (například pomoc při hygieně, úklid, obsluha
spotřebičů, nákupy, vaření a další)
• pomůžeme vám poznat okolí svého bydliště a naučit se nové trasy do práce, k lékaři,
ke kadeřníkovi, a do dalších služeb
• pomůžeme vám aktivně využít volný čas
• pomůžeme vám naučit se hospodařit s penězi, platit nájem či složenky
• podpoříme vás v udržování vztahů s lidmi, které jsou pro vás důležití, nebo vám pomůžeme seznámit se i s dalšími lidmi v okolí vašeho bydliště
Služba podpora samostatného bydlení je ze zákona hrazená
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Senior rezidence Chrudim
Adresa:
Čáslavská 525, Chrudim 537 01
Mobil:
721 556 955
E-mail:
info@srchrudim.cz
Registrované služby:
Domov se zvláštním režimem
Registrace:
v řízení
Předpokládaný termín zahájení poskytování sociální služby: prosinec 2015
Kontaktní osoba:
Bc. Marek Bíško – ředitel
tel.: 721 556 955
Bc. Katarína Zelenková – zástupce ředitele a vedoucí péče
tel.: 725 504 480
Bc. Magdalena Vinklerová – vedoucí sociální pracovnice
tel.: 725 504 421
Pracovní doba:
nepřetržitá
Poslání:
Posláním Senior Rezidence Chrudim je poskytovat seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerové demence či ostatních typů demencí spojenými s potuchami orientace a paměti, ubytování, stravování, potřebnou péči a přiměřenou podporu
s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. Kvalifikovaný personál zajišťuje
podporu a péči směřující k zachování či zlepšení stávající samostatnosti a soběstačnosti
klienta a zprostředkovává kontakt s veřejným prostředím.
Cílová skupina:
Senioři od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerové
demence či ostatních typů demencí spojenými s potuchami orientace a paměti a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cíl:
Cílem Senior Rezidence Chrudim je umožnit klientům prožít aktivní a důstojné stáří za
podpory kvalifikovaného personálu a rozvoj či zachování stávajících schopností, soběstačnosti, přirozených mezilidských vztahů a ochrana soukromí klienta.
Druh poskytované služby:
Senior Rezidence Chrudim je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. f ) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova
se zvláštním režimem je zajišťovat pobytové služby sociální péče s celoročním provozem.
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Senior Rezidence Chrudim poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby)
podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří:
• Ubytování
• Stravování
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Sociálně terapeutické činnosti
• Aktivizační činnosti
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• Základní sociální poradenství
Senior Rezidence Chrudim dále poskytuje:
• Zprostředkování lékařské péče pro uživatele (praktický lékař, internista psychiatr)
• Poskytování základní rehabilitační péče uživatelům (např.: nácvik chůze, masáže, vířivka)
• Úschovu drobných cenných věcí
• Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi
Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého
klienta.
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Sociální služba v nemocnici
v Chrudimi

Adresa:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Web:
Kontaktní osoba:

Václavská 570, 537 27 Chrudimi
469 653 335
734 360 916
vodakova@nemcr.cz
www.nemcr.cz
Pavla Vodáková – zdravotně-sociální pracovnice

Sociální služby v nemocnici zajišťuje zdravotně-sociální pracovnice Pavla Vodáková,
tel.: 469 653 335. Kancelář najdete ve 4. patře budovy nemocnice. Léčebna dlouhodobě
nemocných je v budově nemocnice, má 85 lůžek.
Sociální pracovnice vám zajistí a pomůže:
• především s péčí doma o klienty staré a dlouhodobě nemocné, osamělé a invalidní
• pomoc při řešení sociálních situací ze strany obecních, městských i krajských
úřadů
• zajištění sociálního zázemí při propuštění pacienta do domácího prostředí ve spolupráci
s centry sociálních služeb, charitativními službami v regionu i mimo region (jedná se např.
o pečovatelskou službu, domácí péči, půjčovny kompenzačních pomůcek – máme k dispozici katalog s komp. pomůckami, který je u nás k nahlédnutí)
• zastoupení při jednání s úřady
• pomoc při vyplňování formulářů (např. žádost do domovů a penzionů pro důchodce,
příspěvek na péči apod.)
• pomoc při řešení osobních problémů (zajištění kontaktu s rodinou)
• individuální pomoc (osobní potřeby, poradenství při zájmové činnosti v rámci města
Chrudim)
• zprostředkování přijetí nemocných v odborných léčebných ústavech, v ústavech sociální
péče, v penzionech a domovech pro důchodce
• poradenství ohledně hospicové péče

62

OO SONS Chrudim
Adresa:
Městský park 274, 537 01 Chrudim
Mobil:
777 498 714
E-mail:
chrudim-odbocka@sons.cz
Web:
www.sons.cz
Služby:	základní sociální poradenství, procvičování kompenzačních pomůcek a prostorové orientace
Kontaktní osoba:
Bubáková Jana
Provozní doba:
pondělí 11–16 hodin
středa 8–14 hodin
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých se sídlem v Praze má působnost
po celé České republice. Je to hlavní česká organizace, která sdružuje osoby se zrakovým
hendikepem. Je nás téměř 10 tisíc. Kromě toho, že SONS takříkajíc bdí nad oprávněnými
zájmy nevidomých a slabozrakých provozuje také celou řadu služeb a projektů, které
v každodenním životě zásadně usnadňují život zrakově postiženým. Jen namátkou jde
například o Středisko výcviku vodících psů, výuku počítačových dovedností, pomoc při
zaměstnávání, právní a sociální poradenství, tzv. digitální knihovnu, časopis Zora aj. Velmi
aktivní jsme také na poli kultury a volného času. Dokladem jsou např. festival Dny umění
nevidomých na Moravě, nebo slavnostní koncert nevidomých hudebních interpretů
ve Španělském sále Pražského hradu, který se letos bude konat již po dvaadvacáté a to 3.
Prosince. Veřejnost nás poznává rovněž díky jedné z nejstarších sbírek v Česku, Bílé pastelce, jejíž 16 ročník oslavíme s kasičkami v rukou letos 14 října.
Volnočasové aktivity
• turistika, plavání, bowling, poznávací zájezdy a týdenní relaxační a poznávací a turistické
pobyty v různých místech naší republiky.
• dále pořádáme odborné přednášky a zúčastňujeme se vzdělávacích kurzů pořádaných
SONS Praha.
• také se zúčastníme Tyfloartu. Je to mezinárodní vystoupení amatérských zrakově postižených umělců. Zde i my předvádíme naše dovednosti. Tato akce se koná každý rok
v Karlových Varech.
• k aždoročně pořádáme slavnostní shromáždění, kde se sejdeme se všemi členy naší
odbočky.
Jsme skupina lidí se zrakovým postižením. Členové naší chrudimské odbočky pocházejí
z celého okresu. Našim hlavním cílem je, abychom se v co největší možné míře začlenili
do společnosti zdravých lidí a žili plnohodnotným životem. Připravujeme si proto sami
své programy, které nám plně vyhovují. V této naší činnosti nám obětavě pomáhají zdraví
dobrovolníci. Jen s nimi totiž můžeme naše všemožné aktivity uskutečňovat. Bez nich by
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to opravdu nešlo.
Velmi úzce spolupracujeme s našimi přáteli s oblastní odbočky v Pardubicích. Všechny
akce děláme společně. Scházíme se také se zrakově postiženými lidmi ze Semil. Navzájem
pro sebe připravujeme různé programy.
Rádi přivítáme mezi sebou nové členy, nejen ze zrakovým hendikepem, ale i ty, kteří by
nám mohli pomoci v naší činnosti.
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Sopre CR o. p. s.
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Kontaktní osoba:

Tovární 1114, 537 01 Chrudim
recepce: 461 100 749, soc. prac.: 461 105 383, 731 859 815
info@soprecr.cz
www.soprecr.cz
noclehárna, nízkoprahové denní centrum, sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizová pomoc
12. 1. 2009
PaedDr . Mgr. Jan Kouba – ředitel společnosti

Základní cíle:
• Poskytovat osobám bez přístřeší základní podporu a pomoc při řešení jejich životní  situace s možností využití nabízeného bezpečí, tepla, tělesné čistoty a spánku.
• Poskytovat bezplatně sociálně-právní a psychologické poradenství i asistovanou pomoc
uživatelům a rodinám žijícím v sociálně vyloučených komunitách.
• Řešení nenadálé krizové situace jednotlivců i rodin.
Noclehárna
Provozní doba: každý den 18–8 hodin
• příjem žadatelů od 18 do 20 hodin
• rodiny s dětmi – možnost umístění rodiny s dětmi do samostatného pokoje
• ne v opilosti
• oplatek 30 Kč obyvatelé s trvalým pobytem v Chrudimi, 50 Kč ostatní občané ČR nebo
EU, kteří se domluví českým jazykem nebo anonymní zájemci o službu
Nízkoprahové denní centrum
Provozní doba: každý den 9–17 hodin
Bezplatná služba i bez dokladu o totožnosti, ale ne v opilosti. Možnost vykoupání, výměny oblečení, vyprání prádla. Možnost použití kuchyňky. Nabídky sociálně právní a psychologické pomoci.
Sociálněaktivizační služba pro rodiny s dětmi
Provozní doba: po–pá 9–17 hodin
Bezplatná služba
a) sociálně-právní poradenství a sociální asistence pro dospělé při řešení problémů života
jejich rodin
b) výchovná a vzdělávací činnost s dětmi předškolního věku v součinnosti s jejich rodiči
c) výchovná a vzdělávací činnost se školáky za součinnosti rodičů
d) psychologická a mediační pomoc
e) společné výchovně vzdělávací a společenské akce pro celé rodiny
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Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.
Adresa:
Telefon/fax:
E-mail:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Kontaktní osoba:
Provozní doba:

Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
466 641 031, 030, 022
stredisko@ranapece-pce.cz
www.ranapece-pce.cz
raná péče
pod č.j. Krú 28852/2007 ze dne 20. 6. 2007
Mgr. Blanka Brandová, ředitelka
ambulantní forma:
pondělí: 8–12, 13–15 hod.
úterý–pátek: 8–15 hod. (dle individuální předchozí dohody)
terénní forma:
pondělí-pátek: 7.30–16 (dle individuální předchozí dohody)

Posláním služby rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. je podpora rodiny
a podpora vývoje dítěte raného věku od narození do 7 let s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným
vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením z Pardubického kraje prostřednictvím komplexu činností.
Činnosti realizované Střediskem:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Nabídka:
1. Konzultace v rodinách
2. Podpora psychomotorického vývoje dětí
3. Půjčování didaktických, stimulačních, kompenzačních pomůcek a literatury
4. Podpora komunikačních dovedností dítěte
5. Psychologické konzultace
6. Základní sociální poradenství
7. Zprostředkování kontaktu s odborníky (s lékaři, terapeuty, speciálně-pedagogickými
institucemi)
8. Pomoc při výběru předškolního či školního zařízení
9. Pomoc při výběru a obstarávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
10. Zprostředkování kontaktu s rodinami dětí se zdravotním postižením
11. Informace o vzdělávacích aktivitách
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12. Ukázky využití stimulačních a didaktických programů (pro PC, iPady, tablety)
13. Informace o poskytovatelích sociálních služeb
14. Informace o kulturních, sportovních a rehabilitačních akcích
15. Organizace a zprostředkování psychorehabilitačních pobytů
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Šance pro Tebe, o. s.
Adresa:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Web:
Registrované služby:
Registrace:
Provozní doba:

Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim
469 623 501
734 154 528
sance@sance.chrudim.cz
www.sance.chrudim.cz
nízkoprahové služby pro děti a mládež, terénní programy,
dobrovolnická služba, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4. 5. 1998 u MV ČR
po–pá 9–18 hod.

Pracujeme v lokalitách Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec, Chrast a okolí. Poskytujeme
sociální a podpůrné služby lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Pracujeme
s dětmi, mládeží, mladými dospělými a jejich rodinami, s jednotlivci a skupinami, s komunitou, ve které tito lidé žijí. Při naší práci nám pomáhají dobrovolníci.
1. Poskytujeme nízkoprahové služby (snadno dostupné sociální služby s minimem
překážek pro jejich využití) dětem, mládeži a mladým dospělým prostřednictvím
čtyř NZDM.
NZDM = Nízkoprahová Zařízení pro Děti a Mládež nabízejí dětem a mladým lidem bezpečný prostor, kam mohou přijít ve svém volném čase. Kontaktní pracovníci těchto zařízení jim poskytují pomoc a podporu v období dětství a dospívání prostřednictvím sociálních služeb, volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit. Tyto činnosti přispívají
k aktivizaci klienta a k jeho samostatnému rozhodování ve vlastních záležitostech.
NZDM Futur v areálu bývalého Kapucínského kláštera v Chrudimi poskytuje své služby
holkám a klukům ve věku 6–26 let.
NZDM Agora ve Štěpánkové ulici v Chrudimi je otevřený prostor pro mladé lidi ve věku
12–26 let.
NZDM Futur v Hrochově Týnci v prostorách obecního úřadu nabízí holkám a klukům
ve věku 6–26 let pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se kterými se setkávají, bezpečné místo pro volný čas, podporu při realizaci jejich aktivit a nápadů.
NZDM Futur Prachovice na Chrudimské ulici čp. 57, Prachovice poskytuje své služby klukům a holkám ve věku 15–26 let.
2. Provádíme terénní kontaktní práci tzv. streetwork v Chrudimi a v Prachovicích –
cílová skupina děti a mládež.
Streetwork je sociální služba, která kontaktuje jednotlivce nebo skupiny v jejich přirozeném prostředí. Kontaktní pracovníci = streetworkeři pomáhají mladým lidem přímo
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na místech, kde tráví většinu svého času – v ulicích, parcích, klubech, hernách, na zastávkách a nádražích. Nabízejí jim radu a pomoc při řešení problémů, se kterými se setkávají
a podporu při realizaci jejich aktivit a nápadů.
Terénní program Streetwork oslovuje holky a kluky v Chrudimi ve věku 12–26 let, kteří
tráví svůj volný čas „venku“.
Terénní program Jeskyně je určen holkám a klukům ve věku 6–20 let v Prachovicích.
3. Služby pro rodiny a jednotlivce – cílová skupina jednotlivci a rodiny ve věku 15–67
let. Tyto služby poskytujeme prostřednictvím Terénního programu a služby Sanace
rodiny. Aktivně vyhledáváme lidi v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme pomoc a podporu v obtížných životních situacích.
4. Podporujeme rozvoj místní komunity.
Produkční centrum volnočasových a zájmových aktivit Domu Agora
Produkční centrum je určeno lidem, kteří se chtějí podílet na společensko-kulturním dění
v regionu. Kontaktní pracovníci jim pomáhají realizovat jejich spontánní záměry. K tomuto účelu je využíváno zázemí Domu Agora ve Štěpánkové ulici (multifunkční sál, zasedací
místnost, hudební zkušebna, technické vybavení). Veškeré akce podpořené Produkčním
centrem jsou veřejně přístupné a jsou v souladu s Listinou základních práv a svobod.
Nejedná se o sociální službu v úzkém pojetí vymezeném zákonem, ale ani o aktivitu
komerčního typu.
Šicí dílna a obchod provozujeme v Chrudimi sociální podnik s tréninkovými pracovními
místy pro lidi hledající uplatnění na trhu práce.
Festival Jeden svět
Ve spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni organizujeme mezinárodní filmový festival Jeden svět.
V Domě Agora tak mají návštěvníci možnost shlédnout dokumentární fimy z celého světa
s tématikou dodržování lidských práv.
Dobrovolnická agentura
Nabízíme uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost ve všech našich provozech.
Dobrovolníci jsou nedílnou součástí naší organizace, skrze ně lze ovlivňovat dění v komunitě a s jejich pomocí můžeme poskytovat sociální služby kvalitněji.
Case management
Jsme koordinátory skupiny case management města Chrudim. Case management zajišťuje koordinovanou péči o klienta v síti sociálních služeb.
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TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.
– pracoviště Chrudim

Adresa:
Městský park 274, 537 01 Chrudim
Telefon:
469 623 368
Mobil:
774 415 173
E-mail:
pardubice@tyflocentrum.cz
Web:
www.tcpce.cz
Registrované služby:	odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Registrace:
6. 8. 2007
Kontaktní osoba:
Mgr. Dana Stoklasová – ředitelka TyfloCentra Pardubice
v případě potřeby lze kontaktovat:
TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.
nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
tel.: 466 500 615
Provozní doba Pardubice: po–st 8–12
13–16 hod.
čt
8–12 hod.
Provozní doba Chrudim: st
8–12
12.30–15 hod.
čt
8–12 hod.
Provozní doba Vysoké Mýto: čt 8.30–13 hod.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb, jehož posláním je
v Pardubickém kraji poskytovat kvalitní a komplexní služby lidem se zrakovým postižením.
Dle zákona 108/2006 Sb. poskytuje organizace služby průvodcovské a předčitatelské,
odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby. Tyto služby jsou poskytovány terénně i ambulantně, a to v individuální i skupinové formě pro lidi
od 16 let.
Poskytované služby vedou k integraci a začleňování lidí se zrakovým postižením do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.
Služby:
• odborné sociální poradenství (§ 37): sociálně - právní poradenství (v oblasti invalidních
důchodů, průkazek ZTP a ZTP/P, sociálních dávek pro lidi se zrakovým postižením aj.),
poradenství v oblasti života lidí se zrakovým postižením, poradenství o kompenzačních
pomůckách včetně půjčovny kompenzačních pomůcek. Služba je poskytována zdarma.
• průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42): průvodcovská služba – doprovázení
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na úřady, do obchodů, do škol, k lékařům aj., předčitatelská služba – přepsání dopisu,
pomoc při vyplňování formulářů aj. Služba je hrazená dle platného ceníku služeb – viz
www.tcpce.cz
• sociální rehabilitace (§ 70): nácvik, vzdělávání a trénink v oblasti práce s náročnými kompenzačními pomůckami (např. nácvik obsluhy PC a mobilních telefonů se speciálními
softwary pro lidi se zrakovým postižením, práce s kamerovými lupami aj.), vzdělávání
v oblasti komunikace, výuka komunikace v anglickém jazyce, podpora pracovního
uplatnění, diagnostika osobnosti směřující k pracovnímu uplatnění, odborné přednášky,
nácviky péče o domácnost (drobné domácí práce, vaření aj.) atd. Služba je poskytována
zdarma.
• sociálně aktivizační služby (§ 66): společenské, zájmové a sportovní programy (např.
výlety, kuželky, jízda na dvojkole, společenská posezení aj.). Služba je poskytována zdarma.
Organizace poskytuje další služby dle zakládací listiny (osvětové aktivity – zážitkové semináře na školách, dobrovolnický program, konzultace v oblasti bezbariérovosti aj.).
Spolupracující organizace
Město Chrudim; Statutární město Pardubice; města Hlinsko, Litomyšl, Ústí nad Orlicí
a další obce v Pardubickém kraji; úřady práce v Pardubickém kraji; Koalice nevládek
Pardubicka, o.s.; střední, vyšší odborné školy, vysoké školy a univerzity v Pardubickém
kraji; Pardubická krajská nemocnice, a.s.;
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