
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Odborné
sociální poradenství

Popis poskytované služby: Posláním služby odborného sociálního
poradenství v organizaci Tichý svět, o.p.s. je podpora osob se sluchovým a
kombinovaný postižením při nepříznivých životních situacích a hájit jejich
práva.
Pro koho je služba určena:  Osoby se sluchovým a kombinovaným
postižením bez věkového omezení.
V čem je služba originální: Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe
se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní
vyrovnání se s danou životní situací, posílení integrace klientů zejména
šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady,
nemocnice, policie atd.) a firem
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice 5 Po, St - Zavřeno
Út, Čt - 09:00 - 16:00
Pá - Zavřeno
So, Ne - Zavřeno

Terénní
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

CHRUDIM a spádové obce Po, St - 08:00 - 16:00
Út, Čt - 08:00 - 16:00
Pá - 08:00 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí 
Domácnost - pomoc se zajištěním vybavení domácnosti 
Péče o dospělého - doprovody a tlumočení z důvodu postižení 
Právo - pomoc při orientaci v požadavcích soudů , pomoc při uplatňování
občanských práv 
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů , nácvik sociálních dovedností 
Zaměstnání (práce) - pomoc s evidencí na Úřadu práce , doprovod na Úřad
práce (účast při konzultaci,…) 



Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Tereza Pospíšilová
Kontaktní email: tereza.pospisilova (zavináč) tichysvet.cz
Kontaktní telefon: 702 167 010
Organizace: Tichý svět, o.p.s.

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/58
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