
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Azylový dům
Chrudim

Popis poskytované služby: Posláním je poskytovat podporu osobám bez
rodinného zázemí, v tíživé rodinné či partnerské situaci spojené se ztrátou
bydlení tak, aby došlo ke zvýšení jejich soběstačnosti a možnosti uplatnění v
samostatném životě (podpora pro udržení či rozvoj základních dovedností
směřujících k dosažení bydlení a samostatnosti).
Pro koho je služba určena:  Osoby od dosažení zletilosti, maximálně však
do 64 let věku: oběti domácího násilí, rodiny s nezletilými dětmi v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
V čem je služba originální: Služba je poskytována v objektu, ke kterému
přiléhá zahrada s altánem a dětským hřištěm. Jsou zde nabízeny skupinové
činnosti jako například: aktivity na zahradě, rodiče s dětmi, dílny, semináře
Efektivní rodičovství, pohybové aktivity pro děti, přednášky odborníků (zdraví,
bezpečnost aj). Vzhledem k tomu, že je služba poskytována zejména rodinám
s dětmi, lze podpořit ve spolupráci s odborným pracovníkem také individuální
rozvoj dítěte. Klienti mají k dispozici samostatnou ubytovací jednotku o
výměře 2+kk s vlastním sociálním zařízením. Byty jsou vybaveny nábytkem a
zařízením běžným v domácnostech.
Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Malecká 613, 537 05 Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Ubytovací kapacita: 30
Oblasti pomoci a aktivity:  
Bydlení - poskytnutí azylového bydlení 
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí 
Domácnost - nácvik péče o domácnost 
Finance - pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost) 
Rodina a děti - posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka
vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…) 
Strava - nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku 
Výchova - podpora rozvoje osobnosti 
Zaměstnání (práce) - pomoc při hledání zaměstnání 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Klára Křížová
Kontaktní email: ad.chrudim (zavináč) pestalozzi.cz

https://pestalozzi.cz/sluzby/azylovy-dum-chrudim/


Kontaktní telefon: 469 311 460
Service Web https://www.pestalozzi.cz
Organizace: Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

https://www.pestalozzi.cz
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/21
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