
KARTA ORGANIZACE
Sociální služby, Ostatní

Oblastní charita Chrudim (Právnická osoba -
Církve a náboženské společnosti)
Adresa sídla: Školní náměstí 56, 53701
Chrudim, Chrudim I
Kontaktní osoba: Bc. Roman Pešek
Kontaktní email: roman.pesek@cr.hk.caritas.cz
Telefon: 732 670 153
Webová stránka: https://chrudim.charita.cz
Poslání organizace: Jsme součástí sítě Charit stojících na křesťanských
hodnotách. Společně pomáháme lidem v nesnázích. I tam, kde schází naděje.
Oblastní charita Chrudim se v rámci místní sítě poskytovatelů sociálních
služeb díky erudici svých zaměstnanců stará i o osoby, které vyžadují
mimořádně náročnou péči. Našim cílem je poskytovat sociální a zdravotní
služby a další služby tak, aby jednotlivým lidem pomohly překonat krizovou či
dlouhodobě nepříznivou situaci, podporovaly jejich nezávislost a soběstačnost
a umožnily jim vést co nejvíce důstojný a plnohodnotný život v jejich domácím
prostředí. Stojí to za to. Oblastní charita Chrudim byla zaregistrována v
Rejstříku právnických osob u Ministerstva kultury České republiky podle
ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb. 30. října 1996. Jsme tedy
samostatnou právnickou osobou s vlastní subjektivitou.

Poskytované služby:
Občanská poradna - Odborné sociální poradenství 
Pečovatelská služba - Pečovatelská služba 
Osobní asistence - Osobní asistence 
Odborné sociální poradenství - podpora pečujících osob  - Podpora pečujících osob 
Domácí hospicová péče  - Zdravotní a ošetřovatelská péče 
Domácí zdravotní péče - Zdravotní a ošetřovatelská péče 
Dobrovolnické centrum - Dobrovolnické centrum 
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek  - Půjčovna kompenzačních pomůcek 

https://spona.chrudim-city.cz/sit/sluzby/54
https://spona.chrudim-city.cz/sit/sluzby/114
https://spona.chrudim-city.cz/sit/sluzby/110
https://spona.chrudim-city.cz/sit/sluzby/176
https://spona.chrudim-city.cz/sit/sluzby/174
https://spona.chrudim-city.cz/sit/sluzby/162
https://spona.chrudim-city.cz/sit/sluzby/103
https://spona.chrudim-city.cz/sit/sluzby/175
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