
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Odborné
sociální poradenství

Popis poskytované služby: V oblasti poradenství je služba poskytována
jako systém sociálních služeb – vyhledání vhodné navazující služby
(pečovatelské služby, aktivizační služby, psycholog apod.). Dále se zabývá
problematikou dávek a příspěvků – seznámení s druhy příspěvků a dávek,
pomoc p ř i sepisování žádostí, případně odvolání. Nedílnou součástí je
problematika rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – podávání informací
o půjčovnách, případně o postupu j a k získat vlastní pomůcku, zajišťování
konzultace s odborným pracovníkem. Současně je poskytována podpora při
hledání vhodného pracovního uplatnění – sepsání životopisu, motivačního
dopisu, podpora při kontaktování budoucích zaměstnavatelů.
Pro koho je služba určena:  Osoby se zdravotním postižením (jakéhokoliv
druhu) v nepříznivé sociální situaci, senioři v nepříznivé sociální situaci a
osoby blízké těchto osob.
V čem je služba originální: Centrum poskytuje doplňkovou službu -
poradnu pro sluchově postižené občany.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Revoluční 594, 537 01 Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Terénní
Revoluční 594, 537 01 Chrudim
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 12:00
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Bydlení - pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování ,
pomoc při podání žádosti o městský byt 
Doklady - pomoc při vyplňování formulářů 
Finance - pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z
finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři,
daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.) 
Krizové situace - předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na
krizové linky,…) , pomoc při řešení krizové situace 
Péče o dospělého - pomoc a podpora pečujícím osobám 



Sociální dávky - pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má
nárok na důchod) , pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky ,
poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých
podmínek) , poskytnutí doprovodu na úřady 
Strava - pomoc při zajištění dodavatele stravy , zajištění možností stravování 
Volný čas  - pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času , pomoc
při orientaci v nabídce volnočasových aktivit 
Zaměstnání (práce) - pomoc s přípravou na pracovní pohovor , pomoc s
kontaktováním zaměstnavatele , pomoc při hledání zaměstnání 
Nocleh - pomoc při hledání noclehárny , pomoc s kontaktováním
provozovatele noclehárny 
Právo - pomoc při uplatňování občanských práv 
Vzdělávání - pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy,
rekvalifikačního kurzu, semináře) 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Hana Jarošová
Kontaktní email: czp-pk (zavináč) centrum.cz
Kontaktní telefon: 469 620 320
Organizace: Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického
kraje, o.p.s.

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/33
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