
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Sociální
šatník

Popis poskytované služby: Sociální šatník je určený sociálně potřebným
občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Jedná se zejména o osamělé
seniory žijící na hranici chudoby, mladé rodiny s malými dětmi, matky
samoživitelky, osoby bez přístřeší, obyvatele ubytoven a azylových domů,
osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, mladé lidi z
dětských domovů, osoby postižené živelnými pohromami atd. Pomoc je
poskytována formou ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků,
pomůckami a vybavení pro péči o děti. Občas lze poskytnou i peřiny, dětské
kočárky, hračky atd. Veškeré oblečení a doplňky jsou získávány formou
veřejných sbírek.
Pro koho je služba určena:  Na službu mají nárok: lidé bez domova (1x
týdně; lidé v hmotné nouzi (1x měsíčně na základě potvrzení vystavené
městy, obcemi, úřadem práce, neziskovými organizacemi); obyvatelé
azylových domů (1x měsíčně na základě potvrzení); osoby propuštěné z
výkonu trestu (jednorázově, na základě propouštěcí zprávy z věznice); osoby
postižené mimořádnou událostí (jednorázově); uprchlíci z Ukrajiny (dle
potřeby). Služba je nenároková a závisí na tom, co je aktuálně skladem.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Městský park 274, 537 01 Chrudim Po - 9:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
Út - 9:00 – 12:00 ; 13:00 – 15:00 (pro lidi bez domova).
St - 9:00 – 12:00; 13:00 – 15:00 (pro osoby přicházející z Ukrajiny)
Čt, Pá - Pouze po předchozí domluvě.
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Oblečení - poskytnutí oděvů ze sociálního šatníku 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Radomíra Petrovičová
Kontaktní email: satnik (zavináč) cckchrudim.cz
Kontaktní telefon: 469 620 318
Service Web http://www.cckchrudim.cz/?page_id=79
Organizace: Český červený kříž

http://www.cckchrudim.cz/?page_id=79
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/43
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