
Domácí zdravotní a ošetřovatelská
 péče Kirké

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontakt:

Centrum sociálních 
služeb a pomoci Chrudim

Zřizovatelem příspěvkové organizace

Centrum sociálních služeb a pomoci

je město Chrudim

Je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví, 
rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně 
nemocného člověka. Ošetřovatelská péče je poskytována 
registrovanými zdravotními sestrami dle platných právních 
norem. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.
 
KIRKÉ poskytuje zejména:
•	 podávání léků, vtírání mastí
•	 aplikace injekcí např. inzuliny, vitamíny, analgetika,  

antibiotika, infuzní léčba
•	 odběry biologického materiálu - krev, moč, výtěry, 

cévkování
•	 léčba a ošetřování všech druhů ran
•	 komplexní ošetřovatelská péče těžce nemocných  

klientů ve spolupráci s pečovatelskou službou
•	 doporučení kompenzačních pomůcek a úprava  

prostředí při ošetřování
•	 krátkodobá ošetřovatelská rehabilitace, nácvik  

chůze a samostatnosti, atd.

Půjčovna kompenzačních pomůcek je umístěna v domě  
s pečovatelskou službou na adrese Soukenická 158,  
Chrudim, tel.: 469 638 209, kde si ve dnech
Po - Pá od 8:00 do 15:00 hodin můžete zapůjčit:

•	 klozetová křesla
•	 nástavce na WC
•	 chodítka
•	 mechanické vozíky
•	 sedátka do vany
•	 jídelní stolek k lůžku 
•	 antidekubitální podložky či matrace
•	 polohovací lůžka
•	 hrazdy, hole či berle
•	 tísňové tlačítko

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

adresa: 
Soukenická 158 
537 01 Chrudim

IĆ: 15054080
Identifikátor služby: (Pečovatelská služba): 79 79 222
Identifikátor služby: (DS Jitřenka): 22 91 095
Identifikátor služby: (DS Pohoda): 30 31 159

Ředitelka organizace     .....
Sociální pracovníci       ..... 
       .....
       .....
Ekonomický úsek      .....
Pečovatelská služba      .....
Stacionáře Jitřenka a Pohoda    .....
DZOP Kirké      .....
Senior klub           .....
Provozně technický úsek         .....

733 145 520
733 145 524 
733 145 522
605 201 348
469 318 007
733 145 521
733 145 527
733 145 523 
728 653 950
733 145 525

tel.: 469 638 209 (recepce)
e-mail: centrum@socialni-sluzby.cz
www.socialni-sluzby.cz

Základní sociální poradenství

Osobám poskytujeme potřebné informace přispívající 
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Jedná se 
o podání základních informací v oblasti sociální, zdravotní, 
bytové, v oblasti využívání kompenzačních pomůcek 
a aktivního prožití volného času. Pomůžeme Vám při 
vyplňování formulářů (žádost o příspěvek na péči, 
o zvýšení příspěvku na péči, vydání průkazu ZTP, 
příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní kompenzační 
pomůcku, při uplatňování Vašich práv a při ochraně 
Vašich práv (sjednání bezplatné právní pomoci, vyjednání 
jiné odborné pomoci).

Tuto službu poskytneme:
•	 při osobní návštěvě naší organizace
•	 po domluvě i ve vaší domácnosti
•	 písemně
•	 e-mailem
•	 telefonicky

ČLEN ASOCIACE POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

CERTIFIKOVANÝ DRŽITEL ZNAČKY KVALITY
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH



Pečovatelská služba

Denní stacionář Jitřenka

Denní stacionář Pohoda

Služba je poskytována seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, osobám s chronickým onemocněním, rodinám 
s dítětem/dětmi ve kterých se narodily současně 3 nebo 
více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a ocitly 
se v nepříznivé sociální situaci.

Posláním služby je poskytovat takovou podporu a pomoc 
klientům, která umožňuje zachovat v maximální míře jejich 
dosavadní způsob života, pomáhat v nepříznivých životních 
situacích zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat 
nutné práce v domácnosti a další životní potřeby.

Pečovatelskou službu poskytujeme občanům města 
Chrudim a územních částí, zajišťujeme péči terénní 
a ambulantní.

•	 Terénní péči poskytujeme 7 dní v týdnu v dohodnutých 
intervalech v průběhu 24 hodin denně. 

•	 Ambulantní péči poskytujeme od pondělí do pátku  
v čase od 7:00 do 17:00 hodin. 

Služba je flexibilní a časově dostupná dle potřeb klientů.

Maximální denní kapacita Pečovatelské služby:
•	Ambulantní péče - 40 klientů
•	Terénní péče - 390 klientů

Základní činnosti:
•	pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
•	pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek        

pro osobní hygienu
•	poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	pomoc při zajištění chodu domácnosti
•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytujeme fakultativní služby, které doplňují základní 
činnosti.

Posláním Denního stacionáře Jitřenka je poskytovat 
nezbytnou podporu osobám s mentálním a kombinovaným 
postižením z Chrudimi a okolních obcí na jejich cestě 
k plnohodnotnému a samostatnému životu s ohledem  
na jejich schopnosti a individuální potřeby.

Podpora je poskytována formou ambulantní služby 
v souladu s platnými právními předpisy a to v pracovních 
dnech od 6:30 do 15:30 hodin na adrese Městský park 
828, Chrudim. 

Po domluvě je možné poskytovat sociální službu  
i v delším časovém rozsahu maximálně do 17 hodin. 

 
  Služba je poskytována klientům od 11 do 40 let,  
maximální denní kapacita je 12 klientů.

Základní činnosti:
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu
•	 poskytnutí stravy
•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů  

a při obstarávání osobních záležitostí  

Poskytujeme fakultativní služby, které doplňují základní 
činnosti.

 
„Domy s pečovatelskou službou“ jsou domy s byty zvláštního 
určení.  Provoz domů je zajištěn tak, že je zachována 
důstojnost člověka, je respektováno jeho soukromí s tím, že 
je pomoc dostupná 24 hodin denně.

Žádost o přidělení bytu získáte v Centru sociálních služeb 
a pomoci Chrudim v Soukenické ulici nebo v sekci Ke stažení 
na webových stránkách organizace.

Byt v domě s pečovatelskou službou je přidělován 
dle „Pravidel pro přidělení a užívání bytů v domech 
s pečovatelskou službou“. 

Domy s pečovatelskou službou se nachází na adresách:
•	 Soukenická 158, Chrudim
•	 Obce Ležáků 215, Chrudim
•	 Strojařů 1141, Chrudim

Bližší informace na tel.: 733 145 524 nebo 605 201 348.

Posláním je poskytovat seniorům a zdravotně postiženým 
osobám z Chrudimi a okolních obcí potřebnou ambulantní 
péči a jejich rodinám pomoc. Uvedená péče a pomoc se 
poskytuje po dobu, kdy nemůže rodina potřebnou péči 
zajistit. 

Ambulantní péče je poskytována v pracovních dnech 
od pondělí do pátku v době od 6:30 do 15:30 hodin na 
adrese Městský park 828, Chrudim.

Služba je poskytována seniorům od 65 let a osobám 
s chronickým onemocněním a zdravotním postižením od 
40let, maximální denní kapacita je 12 klientů.

Základní činnosti:
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu
•	 poskytnutí stravy
•	 výchovné, vzdělávací aktivizační činnosti
•	 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí

Poskytujeme fakultativní služby, které doplňují základní 
činnosti.

Domy s pečovatelskou službou

Denní stacionář Jitřenka


