
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Volnočasové
aktivity a základní sociální
poradenství

Popis poskytované služby: Organizace pracuje s lidmi od 16 let, převážně
však se seniory. Organizuje jejich volnočasové aktivity, připravuje i týdenní
pobyty. Setkávání lidí se zrakovým postižením je důležité i pro jejich
psychickou pohodu.
Pro koho je služba určena:  Osoby se zrakovým postižením od 16 let věku,
ale i jejich příznivce bez zrakového postižení, kteří v aktivitách pomáhají.
V čem je služba originální: Podporujeme vzájemnou spolupráci zdravých a
handicapovaných osob, zprostředkujeme účast na volnočasových aktivitách
typu bowling, společenské hry, ruční práce, zpívání, zvuková střelba, posezení
u kávy, zájezdy denní i týdenní v tuzemsku,…
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Městský park 274, 537 01 Chrudim Po - 8 - 16 hod. (jinak dle individuální domluvy)
Út, St, Čt, Pá - Aktivity
So, Ne - Zavřeno

Terénní
Městský park 724, 537 01 Chrudim
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po - 8 - 16 hod. (jinak dle individuální domluvy)
Út, St, Čt, Pá - Aktivity
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Volný čas  - pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit - Upřesnění:
Konzultace s potenciálními novými uchazeči o členství a nezávazná návštěva
jednotlivých aktivit pro posouzení vhodnosti, případně přitažlivosti té které
aktivity., nabídka zájmových kroužků - Upřesnění: Bowling, jóga, turistika,
ruční práce, zvuková střelba, zpívání, plavání, společenské hry, přednášky, ... ,
pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času - Upřesnění:
Jednodenní poznávací výlety a týdenní pobyty v tuzemsku. Tyto aktivity si
účastníci hradí zcela nebo částečně sami v závislosti na úspěchu při získávání
dotací, grantů a darů. 
Výchova - podpora rozvoje osobnosti - Upřesnění: Smysluplné trávení času -
získávání nových poznatků, trénink zručnosti a dovedností, udržovaní fyzické



kondice, udržování sociálních kontaktů a nalézání nových přátel. 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: PhDr. et Bc. Marie Prouzová
Kontaktní email: chrudim-odbocka (zavináč) sons.cz
Kontaktní telefon: 604 193 368
Service Web https://www.sons.cz/chrudim
Organizace: SONS - Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých České republiky, z.s. - oblastní odbočka Chrudim

https://www.sons.cz/chrudim
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/53
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