
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Krizové
centrum

Popis poskytované služby: Krizová pomoc poskytuje psychosociální služby
uživatelům v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě
ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné
řešení.
Pro koho je služba určena:  Osoby v krizi a oběti domácího násilí.
V čem je služba originální: Služba je dostupná, bezplatná, je možné využít
anonymity při jednání, krátké čekací doby, k dispozici jsou sociální pracovníci,
psychologové, psychoterapeuti a právníci.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Štěpánkova 107 a 108, 537 01 Chrudim Po, St - 07:30 - 17:00
Út - 07:30 - 15:30
Čt - 07:30 - 16:00
Pá - 07:30 - 14:30
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Krizové situace - péče o oběti domácího násilí , podpora při vyrovnávání se s
důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…) , pomoc při
řešení krizové situace , předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na
krizové linky,…) 
Bezpečí - ochrana obětí trestné činnosti , poskytnutí základních informací o
domácím násilí a dostupné pomoci , práce s rodinou oběti 
Rodina a děti - pomoc dítěti při rozchodu (rozvodu) rodičů , podpora rodiny
při ochraně dětí před domácím násilím a jeho dopady , pomoc při sestavování
návrhu úpravy péče o nezletilé dítě 
Sociální dávky - poskytnutí doprovodu na úřady 
Sociální vztahy - pomoc při řešení konfliktních vztahů , pomoc při
navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských
vztahů 
Zdraví - psychologická pomoc (např. pro děti s ADHD,...) 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Svobodová
Kontaktní email: kc (zavináč) pestalozzi.cz
Kontaktní telefon: 469 623 899



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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