
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Dobrovolnické
centrum

Popis poskytované služby: Dobrovolnické centrum je služba Oblastní
charity Chrudim, která naplňuje cíle své činnosti tím, že vyhledává lidi dobré
vůle, tedy dobrovolníky, kterým nevadí pomáhat druhým lidem, ve svém
volném čase.
Pro koho je služba určena:  Pro lidi, kteří jsou znevýhodnění z důvodu stáří
nebo zdraví.
V čem je služba originální: Není k tomu potřeba nic speciálního znát či
umět, stačí dobrá vůle a trocha volného času. Tyto činnosti lze dělat téměř
kdykoli a svoji nenáročností jsou vhodné jak pro mladé (od 15ti let), tak pro
dospělé (pracující i nezaměstnané – zlepšuje vyhlídky na získání nové práce!),
matky na mateřské, i pro seniory (kteří zvládnou dojít k někomu na návštěvu).
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Dle vzájemné dohody

Terénní
Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Dle vzájemné dohody

Oblasti pomoci a aktivity:  
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí 
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů 
Volný čas  - nabídka zájmových kroužků , pomoc při zajištění smysluplného
trávení volného času , pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit 
- 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Stoupová Nell, Ing.
Kontaktní email: dobrovolnici (zavináč) charitachrudim.cz
Kontaktní telefon: 704 675 407
Service Web https://chrudim.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-

https://chrudim.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum/


centrum/
Organizace: Oblastní charita Chrudim

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/31
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