
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Sociální
rehabilitace

Popis poskytované služby: Posláním služby sociální rehabilitace v
organizaci Tichý svět, o.p.s je zvyšování sociálních návyků a jejich dovedností
u klientů/klientek se sluchovým a kombinovaným postižením, které vede k
jejich samostatnosti a začlenění do majoritní společnosti slyšících.
Pro koho je služba určena:  Osoby se sluchovým a kombinovaným
postižením ve věku od 11 let.
V čem je služba originální: Co nejvíce podporovat aktivitu a vlastní úsilí
klienta, nevytvářet závislost na sociální službě, naučit klienta jednat
samostatně. Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností, rozvoji znalostí,
které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového
sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap
ztráty sluchu, usiluje tak o bezbariérovost 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 V Po, St - Zavřeno
Út, Čt - 09:00 - 16:00
Pá - Zavřeno
So, Ne - Zavřeno

Terénní
Jana Palacha 1552, Pardubice
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 
Bydlení - pomoc při plnění závazků spojených s bydlením 
Doklady - pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský
průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list,
atd.) 
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
Service Web https://www.tichysvet.cz/
Organizace: Tichý svět, o.p.s.

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