
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Dětské
centrum Veská - Veselý domeček -
stacionář pro děti se specifickými
potřebami

Popis poskytované služby: Pomoc rodinám s dětmi s potřebami, které
komplikují nebo neumožňují pobyt v běžném kolektivním zařízení.
Pro koho je služba určena:  Děti od 1 – 7 let.
V čem je služba originální: Pro děti se zdravotním znevýhodněním, např.
diabetici, děti s různými dietami, atopický exémem apod., ale také pro děti s
opožděným psychomotorickým vývojem. Pracujeme v malé skupince
maximálně 8 dětí, o děti pečují dětské sestry, spolupracuje pediatr,
fyzioterapeutka a psycholožka.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Veská 21, 533 04 Sezemice Po, Út, St, Čt, Pá - 06:30 - 16:30
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí 
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách ,
zapůjčení kompenzačních pomůcek , nácvik využívání kompenzačních
pomůcek , podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s
předměty) , pomoc při zajištění denní hygieny , pomoc při osvojení si základů
osobní hygieny 
Oblečení - nácvik péče o oblečení 
Sociální vztahy - nácvik sociálních dovedností , pomoc při navazování a
udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů 
Strava - poskytnutí celodenní stravy 
Volný čas  - pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času , pomoc
při orientaci v nabídce volnočasových aktivit 
Výchova - podpora rozvoje osobnosti 
Zdraví - poskytnutí ošetřovatelské péče , podpora zdravého životního stylu 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Ivona Truncová
Kontaktní email: vrchni (zavináč) dcveska.cz
Kontaktní telefon: 702 284 840



Organizace: Dětské centrum Veská

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/34
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