
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Sociální
rehabilitace

Popis poskytované služby: Sociální rehabilitace vytváří příležitosti k
zapojování do společenského života lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální
situaci a současně jsou z důvodu věku nebo zdravotního postižení
(znevýhodnění) ohroženi vyloučením z běžného života. V průběhu služby jsou
podporovány jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, posilovány návyky tak,
aby dosahovali samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohli
plnohodnotně žít.
Pro koho je služba určena:  Osoby se zdravotním postižením ve věku od 19
do 64 let a senioři v nepříznivé sociální situaci
V čem je služba originální: Klubíček - pravidelné setkávání klientů služby -
V rámci této činnosti s i mohou uživatelé spolu popovídat například u kávy a
předat si vzájemně informace z prostředí k lubu p r o seniory či jiných
zájmových aktivit, kterým se věnují. V rámci této činnosti si mohou vyzkoušet
ruční výrobu různých dekorativních, či dárkových předmětů. Terénní služba je
poskytována dle individuální dohody.
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:  
Domácnost - nácvik péče o domácnost 
Sociální dávky - poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co
nárok a za jakých podmínek) , pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální
dávky , poskytnutí doprovodu na úřady 
Volný čas  - nabídka zájmových kroužků - Upřesnění: Pomoc s vyhledáním
vhodného zájmového kroužku, či jiné aktivity. 
Zaměstnání (práce) - pomoc při hledání zaměstnání , pomoc s
kontaktováním zaměstnavatele , pomoc s přípravou na pracovní pohovor ,
pomoc s vyhledáním vhodného typu pracovní pozice , doprovod na Úřad práce



(účast při konzultaci,…) , pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu 
Doklady - pomoc při vyplňování formulářů 
Oblečení - nácvik péče o oblečení - Upřesnění: Nácvik obsluhy běžných
spotřebičů, např. pračka. 
Právo - pomoc při uplatňování občanských práv 
Sociální vztahy - nácvik sociálních dovedností 
Strava - nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku 
Vzdělávání - pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy,
rekvalifikačního kurzu, semináře) , nabídka vzdělávacích seminářů -
Upřesnění: Pomoc s vyhledáním vhodného semináře. 
Zdraví - doprovody k lékaři - Upřesnění: Nácvik samostatného pohybu. 
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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