
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Průvodcovské
a předčitatelské služby

Popis poskytované služby: Cílem služby je umožnit co nejvyšší možnou
míru nezávislosti a naplňování individuálních potřeb lidí se zrakovým
postižením. Nejčastějším důvodem využití průvodcovské služby je např.
návštěva lékaře, jednání na úřadě, využití volného času (procházky, jízda na
dvojkole aj.), nakupování, přepis dopisu, přečtení dokumentů či vyplňování
formulářů.
Pro koho je služba určena:  Cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým
postižením žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové
struktuře 16 let a výše.
V čem je služba originální: V současné době je Tyflocentrum Pardubice,
o.p.s jediným poskytovatelem průvodcovské a předčitatelské služby v celém
Pardubickém kraji. Jedná se o službu placenou dle aktuálního ceníku.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Městský park 274, 537 01 Chrudim Po, Út, Pá, So, Ne  - Zavřeno
St - 12:30 - 13:30
Čt - 10:00 - 11:00

nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice Po, Út, St - 8-12, 13-16
Čt - 08:00 - 12:00
Pá - Výjimečně
So, Ne - Zavřeno

Terénní
Městský park 274, 537 01 Chrudim
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - Dle dohody a individuálních potřeb uživatelů
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Doklady - pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský
průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list,
atd.) , pomoc při vyplňování formulářů 
Péče o dospělého - doprovody a tlumočení z důvodu postižení 
Bydlení - pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování 
Domácnost - pomoc se zajištěním vybavení domácnosti 
- 



Oblečení - pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období 
Právo - pomoc při uplatňování občanských práv 
Zaměstnání (práce) - doprovod na Úřad práce (účast při konzultaci,…) ,
poskytnutí doprovodu do zaměstnání 
Zdraví - doprovody k lékaři 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Dana Stoklasová
Kontaktní email: pardubice (zavináč) tyflocentrum.cz
Kontaktní telefon: 466 500 615
Service Web http://www.tcpce.cz/PPS4.html
Organizace: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

http://www.tcpce.cz/PPS4.html
http://www.tcpce.cz/PPS4.html
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/59
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