K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice
tel. 466 301 684, 774 467 777
https://www.krizovatka-hc.cz | https://www.novakrizovatka.cz

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Název služby:
Adresa sídla poskytovatele:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Předseda správní rady:
Předseda dozorčí rady:
Ředitel společnosti:
Forma poskytování:
Místo poskytování služby:
Provozní doba:

Centrum denních služeb (CDS)
KŘIŽOVATKA handicap centrum, K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice
obecně prospěšná společnost
22690069
CZ 22690069
336 9461 329 / 0800
Bc. Petra Macháčková
Michal Kmoch, DiS.
Milan Pešek, mobil: +420 774 467 777
ambulantní
K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice
pondělí 10:00 – 15:30, úterý – čtvrtek 7:30 – 16:30, pátek 7:30 – 14:00

Kontakty:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Webové stránky:
Sociální pracovník:

+420 466 301 684
+420 776 468 078
centrum@krizovatka hc.cz
https://www.krizovatka-hc.cz
Bc. Petra Macháčková, mobil: +420 775 766 453

Poslání Centra denních služeb (CDS):
Posláním Centra denních služeb KŘIŽOVATKY handicap centrum, o.p.s. je poskytovat bezpečný prostor
osobám s tělesným či s kombinovaným postižením (zrakové postižení, lehká sluchová vada, aj.) se zachovalým intelektem, kteří žijí v domácím prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Touto
službou chceme přispět k tomu, aby lidé s tělesným a kombinovaným postižením měli šanci žít kvalitní život
a mohli se začlenit do společnosti s minimální pomocí sociálních služeb.

Cílová skupina:
Naší cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením (vzniklé vlivem vrozeného, získaného nebo chronického onemocnění) nebo kombinovaným postižením (tělesným a jiným – zrakové postižení, lehká sluchová
vada, aj.), žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře dorost (16 – 18 let), mladí
dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), kteří žijí v domácím prostředí a potřebují vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu pravidelnou pomoc a mají zájem tuto svou nepříznivou sociální situaci řešit.

Hlavní cíl centra denních služeb:
Udržování a posilování návyků a nácviků dovedností zvyšujících soběstačnost, a dovednosti, potřebné pro
samostatný život a začlenění do běžného života s využitím běžně veřejně dostupných služeb.

Dílčí cíle:
y

rozvíjet schopnosti uživatelů

y umožnit žít osobám se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, zdravotního nebo kombinovaného
postižení v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní
y zajistit poskytování poradenství a odpovídající péči doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu
Poskytnout uživatelům individuálně přizpůsobenou službu s časovou dostupností: pondělí 10:00 – 15:30,
úterý – čtvrtek 7:30 – 16:30, pátek 7:30 – 14:00.

Zásady naší práce při poskytování sociální služby:
y

jednat s každým člověkem jako s jedinečnou osobností

y

respektovat a podporovat individuální názory a přání uživatele

y ctít a zachovávat důstojnost a soukromí uživatele
y

ctít důvěrnost informací

y

respektovat a naplňovat práva uživatelů

y

vytvářet přátelské a kreativní prostředí i atmosféru

y

zachovávat rovné příležitosti pro všechny uživatele

y poskytovat sociální rehabilitaci v souladu s Etickým kodexem pracovníků a vnitřními pravidly
KŘIŽOVATKY handicap centrum o.p.s.
y

poskytovat službu dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

Vypracováno pro obecně prospěšnou společnost KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
Pardubice, 8. května 2021

