
KARTA ORGANIZACE
Sociální služby, Sociálně - právní ochrana dětí, Ostatní

Poradna pro rodinu Pardubického kraje
(Právnická osoba - Příspěvková organizace)
Adresa sídla: Mozartova 449, 53009
Pardubice, Polabiny
Kontaktní osoba: PhDr. Roman Miletín
Kontaktní email: pavlina.dockalikova@poradnapardubice.cz
Telefon: 603 273 948
Webová stránka: http://poradnapardubice.cz/kontakty/
Poslání organizace: Posláním organizace je poskytovat odborné
psychologické poradenství, obecné a odborné sociální poradenství partnerům,
manželů, rodinám a jednotlivcům bez omezení věku. Cílovou skupinou jsou
osoby nacházející se v náročné životní situaci, kterým se nedaří na základě
vlastních sil ani za pomoci okolí krizi zvládnout. Jedná se o osoby bez rozdílu
pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženského vyznání, sociálního
zařazení i místa bydliště. Záměrem a posláním PPR Pk je nabízet a poskytovat
klientům poradenskou a základní sociálně právní pomoc tak, aby řešení těchto
obtížných situací zvládli a aby kvalita jejich života doznala pozitivních změn.
Další důležitou oblastí je poskytování komplexních služeb v oblasti náhradní
rodinné péče

Poskytované služby:
Poradna pro rodinu Pardubického kraje  - Odborné sociální poradenství 

https://spona.chrudim-city.cz/sit/sluzby/73
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