
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Terénní
programy

Popis poskytované služby: Cílem poskytované sociální služby je odstranění
či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby.
Těmto osobám sociální služba poskytuje potřebnou pomoc a podporu při
řešení jejich problémů, a to prostřednictvím informací, rad, doprovodu, popř.
další aktivní pomoci přiměřené uživatelově zakázce.
Pro koho je služba určena:  Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Dále pak pachatelé trestné činnosti a etnické menšiny.
V čem je služba originální: Organizace se též zaměřuje na bydlení a
spolupráci se sociální realitní makléřkou.
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Bydlení - pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování ,
pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny 
Domácnost - pomoc se zajištěním vybavení domácnosti 
Finance - pomoc při komunikaci s věřiteli 
Krizové situace - pomoc při řešení krizové situace 
Oblečení - pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období 
Právo - pomoc při komunikaci s Policií, soudy,… 
Sociální dávky - pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky 
Zaměstnání (práce) - pomoc při hledání zaměstnání 
- 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Daniel Bakeš
Kontaktní email: bakes (zavináč) romodrom.cz
Kontaktní telefon: 774 792 310
Service Web https://romodrom.cz/cs/potrebuji-pomoci/pardubice/
Organizace: Romodrom o.p.s.

https://romodrom.cz/cs/potrebuji-pomoci/pardubice/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/50
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