
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Centrum
denních služeb KŘIŽOVATKA

Popis poskytované služby: Centrum je určeno osobám s tělesným nebo s
kombinovaným postižením se zachovalým intelektem, kteří žijí v domácím
prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Napomáhá k
tomu, aby lidé s tělesným a kombinovaným postižením měli šanci žít kvalitní
život a mohli se začlenit do společnosti s minimální pomocí sociálních služeb
Pro koho je služba určena:  Osoby s tělesným postižením nebo
kombinovaným postižením se zachovalým intelektem, žijící nebo působící na
území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16-64 let, kteří žijí v domácím
prostředí a potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pravidelnou
pomoc a mají zájem tuto svou nepříznivou sociální situaci řešit.
V čem je služba originální: Služby probíhají ve formě skupinových aktivit.
Jsou plánovány podle individuálních potřeb klientů. Zaměřují se hlavně na
aktivizační, vzdělávací, poznávací a kulturní aktivity.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice Po - 10:00 - 16:30
Út, St, Čt - 07:30 - 16:30
Pá - 07:30 - 14:30
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Hygiena/sebeobsluha - nácvik využívání kompenzačních pomůcek , podpora
samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty) , pomoc
při nastavení režimu dne , pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání,
obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) , pomoc při osvojení
si základů osobní hygieny , pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence
úrazů,… 
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů 
Strava - poskytnutí celodenní stravy , pomoc při přípravě stravy 
Volný čas  - pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit , pomoc při
zajištění smysluplného trávení volného času 
Jaká je cena služby: Stáhnout ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Petra Macháčková
Kontaktní email: machackova (zavináč) krizovatka-hc.cz

file:///uploads/service/pricelist/39/cen%C3%ADk_slu%C5%BEby.pdf


Kontaktní telefon: 775 766 453
Organizace: KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/22
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