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Posláním organizace je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou pomoc a podporu tak, aby mohly žít co nejdéle
důstojným životem ve vlastních domácnostech.
Základní cíle organizace:
• poskytovat co nejširší spektrum terénních a ambulantních služeb osobám, které se ocitnou
v nepříznivé sociální situaci na území města Chrudim bez ohledu na způsob života, postižení,
původ, víru, věk, pohlaví nebo sexuální orientaci
• kombinovat a poskytovat jednotlivé služby tak, aby si osoba nebo rodina mohla zvolit službu,
kterou potřebuje
• zabezpečit dostupnost a pružnost sociálních služeb a tím umožnit osobám využít
• poskytování služeb až 24 hodin denně dle jejich individuálních potřeb
• působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým
činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posilují sociální
začleňování
• zachovat lidskou důstojnost, nezávislost a umožnit žít, co nejdéle v domácím prostředí
a tím docílit odklon od poskytování služeb v pobytových zařízeních
Principy námi poskytovaných služeb:
• vzájemná dohoda = založena na partnerství, každý klient je rovnocenný partner
• osobnost jedince = plně respektujeme individualitu klienta
• svobodné rozhodování klienta = možnost volby a nezávislost
• respektování lidské důstojnosti, soukromí a svobodné volby klienta
• bezpečí
• diskrétnost
• flexibilita

•
•
•
•
•
•
•
•

empatie
obyčejná lidská vlídnost
profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků týmová
spolupráce, sdílení společných hodnot
podpora k soběstačnosti
respektování práva na přiměřené riziko rovný
přístup ke všem klientům
zachování nestrannosti k rodinným vztahům klienta

Organizace zajišťuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů následující služby:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Poslání:
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, zajišťujeme péči terénní a ambulantní.
Terénní péči poskytujeme 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech 24 hodin denně, 365 dní v roce
ambulantní péči poskytujeme od pondělí do pátku v čase od 7,00 hodin do 17,00 hodin.
Terénní péče je péče poskytovaná v domácnosti klienta.
Ambulantní péče je péče poskytovaná v prostorách poskytovatele např. koupel ve středisku osobní
hygieny, podání oběda v jídelně.
Cílová skupina:
senioři
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
Základní cíle služby:
poskytovat podporu a pomoc v činnostech, které klient nezvládá
podporovat rozvoj a zachování stávající soběstačnosti, dovednosti a zvyklosti klienta v jeho
přirozeném prostředí (nepřepečovávat)
pomoc při návratu po hospitalizaci do vlastního prostředí a pomoc se zachováním nebo obnovením
původního životního stylu
dbát na stálé individuální plánování služeb spolu s klientem prostřednictvím pečovatelské služby
oddálit umístění v pobytovém zařízení

Základní činnosti:
pomoc při zvládání běžných úkonů 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 (nákupy, pochůzky, praní a žehlení)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Bezplatně se tato služba poskytuje:
účastníkům odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí
a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození a zákona
č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům
osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru
rodinám, kde se narodila trojčata nebo vícerčata
Službu lze poskytovatelem odmítnout pouze dle zákona 108/2006 Sb., § 91, odst. 3
Kontakty:
Vedoucí pečovatelské služby: 733 145 521
Sociální pracovníci: 733 145 524, 733 145 522

DENNÍ STACIONÁŘ POHODA
Poslání:
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 hodin
do15,30 hodin na adrese Městský park 828, Chrudim a Strojařů 1141, Chrudim.
Cílová skupina:
senioři od 65 let věku
osoby s chronickým onemocněním neinfekčního charakteru od 40 let věku
osoby se zdravotním postižením od 40 let věku
Základní cíle:
podporovat rozvoj osobnosti klientů, jejich samostatnost a soběstačnost, a to zejména ve zvládání
sebeobsluhy,
procvičování
a
rozvíjení
dosud
získaných
vědomostí,
dovedností
a návyků
vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních činností
podporovat prosazování vlastní vůle klientů v souladu s jejich individuálními možnostmi formou jejich
účasti na individuálním plánování služby
navázat nové sociální kontakty

udržet, popř. zlepšit fyzické i psychické schopnosti klientů služeb
Základní činnosti:
pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu poskytnutí stravy
aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Službu lze poskytovatelem odmítnout pouze dle zákona 108/2006 Sb., § 91, odst. 3
Kontakt: vedoucí stacionáře 469 622 032, 733 145 527

DENNÍ STACIONÁŘ JITŘENKA
Poslání:
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 hodin do 15,30 hodin na adrese Městský park 828, Chrudim.
Cílová skupina:
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 11 do 50 let věku se sníženou soběstačností
v základních životních dovednostech a sníženou schopností uplatňovat svá práva. Služba je
poskytována v
souladu
se
zákonem
o
sociálních
službách
č.108/2006 Sb.
a standardy kvality sociálních služeb.
Základní cíle:
podporovat rozvoj osobnosti klientů, jejich samostatnost a soběstačnost, a to zejména ve zvládání
sebeobsluhy,
procvičování
a
rozvíjení
dosud
získaných
vědomostí,
dovedností
a návyků
vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních činností
podporovat prosazování vlastní vůle klientů v souladu s jejich individuálními možnostmi formou jejich
účasti na individuálním plánování služby
poskytovat klientům podporu při začleňování do běžného života, a to zejména při orientaci na
využívání veřejných služeb
navázání nových sociálních kontaktů
udržet, popř. zlepšit fyzické i psychické schopnosti klientů služby
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
Službu lze poskytovatelem odmítnout pouze dle zákona 108/2006 Sb., § 91, odst. 3
Kontakt: vedoucí stacionáře 469 622 032, 733 145 527

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE KIRKÉ
Poskytuje odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči ve vlastním sociálním prostředí klientů.
Péče je poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a je hrazena zdravotními
pojišťovnami.
Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Nedílnou součástí péče je půjčování kompenzačních
pomůcek.
Působnost:
Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Chrudim, Kočí, Křižanovice, Liboměřice, Licibořice,
Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Třibřichy, Tuněchody,
Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk.
KIRKÉ poskytuje zejména:
podávání léků, vtírání mastí
aplikace injekcí např. inzuliny, vitamíny, analgetika, antibiotika
odběry biologického materiálu - krev, moč, výtěry
léčba a ošetřování ran (bércové vředy, proleženiny, opruzeniny, pooperační rány)
komplexní ošetřovatelská péče u klientů těžce nemocných ve spolupráci s pečovatelskou
službou
podpora a edukace rodiny při poskytování péče
doporučení kompenzačních pomůcek a úprava prostředí při ošetřování
ošetření stomií, podávání klyzma
krátkodobá ošetřovatelská rehabilitace, nácvik chůze a samostatnosti atd.
Kontakt: vedoucí sestra 469 639 919, 733 145 523

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK, TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO - pomoc v tísni
Dle potřeb a přání klientů je možné si vypůjčit např. mechanické vozíky, chodítka, WC křesla,
polohovací postele, antidekubitní matrace apod.
Pomůcky si lze vypůjčit v Domě s pečovatelskou službou v Chrudimi, Soukenické ulici 158.
Kontakt: recepce 469 638 209 (pondělí – pátek od 8,00 hodin do 15,00 hodin)
Tísňové tlačítko je součástí kompenzačních pomůcek, umožní přivolání pomoci (např. při pádu,
zdravotních obtížích, napadení, strachu o svůj život atd.).
Více informací tel. 733 145 524.

SENIOR KLUB
Hlavním posláním klubu je prevence sociálního vyloučení a smysluplné trávení volného času seniorů.
Organizace vytváří zázemí pro volnočasové, vzdělávací a zájmové aktivity seniorů.
Cílem klubu je zajišťování klubové činnosti pro seniory města Chrudim.
Např.: kondiční cvičení žen i mužů v tělocvičně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim trénování
paměti
počítačové kurzy
kurzy angličtiny
arteterapie
taneční odpoledne
zpívání u klavíru
výlety, vaření, vyšívání, plesy, přednášky, vazby květin, návštěvy památek, kina, muzea
a mnoho dalších aktivit.
Kontakt: asistentka Senior klubu 469 638 209, 733 145 549

KLUB klubÍČKO
Hlavním posláním klubu je pomoc a podpora pečujících osob a tím podpora neformální péče.
Organizace vytváří zázemí a prostor pro veřejnou pomoc a podporu pečujícím osobám.
Cílem klubu je zajišťování klubové činnosti pro pečující.
Kontakty:
Sociální pracovníci: 733 145 524
e-mail: centrum@socialni-sluzby.cz

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Domy s pečovatelskou službou, jsou nájemní domy s byty zvláštního určení. Provoz domů je zajištěn
tak, že je zachována důstojnost člověka. Je respektováno jeho soukromí s tím, že pomoc je možné
sjednat až na 24 hodin denně.
Domy jsou určeny osobám s trvalým pobytem v Chrudimi. Byty jsou určeny seniorům
a zdravotně postiženým občanům, kteří ke svému samostatnému, bezpečnému
a důstojnému životu potřebují pomoc druhé osoby.
Domy s pečovatelskou službou nejsou pobytovým zařízením, tzn. domovem pro seniory
a taktéž neřeší bytovou situaci osob. Podmínkou k přijetí je základní samostatnost osoby
a potřebnost úkonů Pečovatelské služby.
V případě dotazů se na nás obraťte, rádi Vám poradíme na tel. 733 145 524.

