KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Raná péče
Čechy
Popis poskytované služby: Raná péče Čechy je sociální služba určená
rodinám s dětmi se sluchovým postižením od narození do 7 let věku. Cílem
služby je snížení negativního vlivu sluchového postižení na vývoj dítěte a
celou jeho rodinu. Zaměřuje se na podporu psychomotorického vývoj dítěte s
důrazem na rozvoj jeho komunikačních dovedností. Posiluje kompetence
rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech. Napomáhá vytvářet
podmínky začleňování dítěte se sluchovým postižením a jeho rodiny do
společnosti. Raná péče je poskytována formou pravidelných terénních
konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině v časovém intervalu 1x za
2 – 8 týdnů. Konzultace trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem
(rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a
rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace,
poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi poradenský pracovník
poskytuje rodině možnost telefonické nebo e-mailové podpory. Služba je dle
zákona poskytována rodinám bezplatně.
Pro koho je služba určena: Rodiny s dětmi se sluchovým postižením.
V čem je služba originální: Služba rané péče je primárně poskytována v
přirozeném domácím prostředí rodiny. Ambulantní forma služba je
poskytována vždy po předchozí domluvě.
Jakou formou je služba poskytována:
Ambulantní
Adresa

Provozní doba / otevírací doba

Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Po, Út, St, Pá, So, Ne - Zavřeno
Čt - 09:00 - 15:00

Terénní
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Lokalita
ORP Chrudim

Provozní doba / otevírací doba
Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 19:00
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí
Péče o dospělého - doprovody a tlumočení z důvodu postižení , podpora
rozvoje osobnosti
Rodina a děti - podpora péče o dítě v domácím prostředí
Výchova - poradenství pro rodiny v období puberty , podpora rozvoje

osobnosti
Jaká je cena služby: Zdarma
Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Péčová
Kontaktní email: ranapececechy (zavináč) tamtam.cz
Kontaktní telefon: 251 510 744
Service Web https://www.tamtam.cz/
Organizace: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

