
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
se sluchovým postižením

Popis poskytované služby: Služba je poskytována rodinám s dětmi, ve
kterých má někdo ze členů sluchové postižení, čímž pomáhá zvládat náročnou
životní situaci. V rodině je podporován rozvoj komunikačních a sociálních
dovedností prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností tak, aby
rodina mohla žít běžným způsobem života.
Pro koho je služba určena:  Rodiny s dětmi se sluchovým postižením od 0
od 18 let, rodiny s dětmi s kombinovaným postižením od 0 do 18 let, přičemž
jedno z postižení je sluchové a rodiny s dětmi od 0 do 18 let, kdy jeden nebo
více členů v rodině má sluchové postižení (např. neslyšící rodiče se slyšícím
dítětem).
V čem je služba originální: Specifika služby jsou dána odborností sociálních
pracovníků specializovaných na sluchové postižení se znalostí znakového
jazyka a zvolenými formami a metodami poskytování služby (individuální i
skupinové aktivity, práce s celou rodinou, ambulantní i terénní).
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Chemiků 129, 530 09 Pardubice II – Polabiny Po, Út, Pá, So, Ne  - Zavřeno
St, Čt - 09:00 - 18:00

Terénní
Chemiků 129, 530 09 Pardubice II – Polabiny
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Rodina a děti - pomoc pečujícím osobám , posilování rodičovských
kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí,
návštěva domácnosti,…) , podpora péče o dítě v domácím prostředí 
Domácnost - nácvik péče o domácnost 
Hygiena/sebeobsluha - nácvik využívání kompenzačních pomůcek , pomoc
při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba
vhodného oblečení,…) , pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách , pomoc
při nastavení režimu dne 
Péče o dospělého - doprovody a tlumočení z důvodu postižení , pomoc a



podpora pečujícím osobám 
Právo - pomoc při uplatňování občanských práv 
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů , nácvik sociálních dovedností 
Výchova - podpora rozvoje osobnosti 
Vzdělávání - pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy,
rekvalifikačního kurzu, semináře) , pomoc při hledání školního zařízení pro děti
s ADHD a s jinými specifickými potřebami 
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí 
Krizové situace - podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících
událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…) 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Romana Procházková
Kontaktní email: saspardubice (zavináč) tamtam.cz
Kontaktní telefon: 722 461 245
Organizace: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/32

	KARTA SLUŽBY
	Název služby/zařízení: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
	Popis poskytované služby: Služba je poskytována rodinám s dětmi, ve kterých má někdo ze členů sluchové postižení, čímž pomáhá zvládat náročnou životní situaci. V rodině je podporován rozvoj komunikačních a sociálních dovedností prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života.
	Pro koho je služba určena: Rodiny s dětmi se sluchovým postižením od 0 od 18 let, rodiny s dětmi s kombinovaným postižením od 0 do 18 let, přičemž jedno z postižení je sluchové a rodiny s dětmi od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové postižení (např. neslyšící rodiče se slyšícím dítětem).
	V čem je služba originální: Specifika služby jsou dána odborností sociálních pracovníků specializovaných na sluchové postižení se znalostí znakového jazyka a zvolenými formami a metodami poskytování služby (individuální i skupinové aktivity, práce s celou rodinou, ambulantní i terénní).
	Jakou formou je služba poskytována:
	Ambulantní
	Terénní
	Chemiků 129, 530 09 Pardubice II – Polabiny
	Oblasti pomoci a aktivity:  Rodina a děti - pomoc pečujícím osobám , posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…) , podpora péče o dítě v domácím prostředí  Domácnost - nácvik péče o domácnost  Hygiena/sebeobsluha - nácvik využívání kompenzačních pomůcek , pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) , pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách , pomoc při nastavení režimu dne  Péče o dospělého - doprovody a tlumočení z důvodu postižení , pomoc a podpora pečujícím osobám  Právo - pomoc při uplatňování občanských práv  Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů , nácvik sociálních dovedností  Výchova - podpora rozvoje osobnosti  Vzdělávání - pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy, rekvalifikačního kurzu, semináře) , pomoc při hledání školního zařízení pro děti s ADHD a s jinými specifickými potřebami  Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí  Krizové situace - podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
	Jaká je cena služby: Zdarma
	Na koho se mohu obrátit
	Kontaktní osoba: Romana Procházková
	Kontaktní email: saspardubice (zavináč) tamtam.cz
	Kontaktní telefon: 722 461 245
	Organizace: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.


