
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Duhový
korálek - pomoc rodině s dítětem se
závažným zdravotním handicapem

Popis poskytované služby: V průběhu poskytování služby je pomáháno
rodinám, kde vyrůstá dítě se závažným zdravotním hendikepem. Je zde
poskytována ošetřovatelská péče, lékařská diagnostika a dohled, fyzioterapie,
speciální terapie a případně i podpora rodiče, který má limitované
kompetence (edukace, nácviky, doprovody k lékaři). Pracovníci mohou
dojíždět přímo do rodiny nebo nabízí ambulantní či pobytové služby.
Pro koho je služba určena:  Děti 0 – 12 let a jejich rodiny.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Veská 21, 533 04 Sezemice Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Veská 21, 533 04 Sezemice Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Pobytová
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Veská 21, 533 04 Sezemice Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Veská 21, 533 04 Sezemice Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Ubytovací kapacita: 10

Terénní
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Oblasti pomoci a aktivity:  
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí 
Bydlení - poskytnutí bydlení 
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách ,
nácvik využívání kompenzačních pomůcek , podpora samostaného pohybu
(např. změny polohy, manipulace s předměty) , pomoc při péči o vlastní osobu
(např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) ,
pomoc při zajištění denní hygieny , pomoc při osvojení si základů osobní



hygieny 
Oblečení - pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,… ,
nácvik péče o oblečení 
Rodina a děti - pomoc pečujícím osobám , podpora péče o dítě v domácím
prostředí 
Sociální vztahy - nácvik sociálních dovedností , pomoc při navazování a
udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů , pomoc
a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů 
Strava - poskytnutí celodenní stravy , pomoc při přípravě stravy 
Volný čas  - nabídka zájmových kroužků , pomoc při zajištění smysluplného
trávení volného času , pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit 
Výchova - podpora rozvoje osobnosti , poradenství pro rodiny v náročných
výchovných situacích 
Zdraví - dohled při užívání léků 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Barbora Červíčková
Kontaktní email: vedoucilekar (zavináč) dcveska.cz
Kontaktní telefon: 702 284 838
Organizace: Dětské centrum Veská

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