
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: ZDVOP
Klokánek

Popis poskytované služby: Jedná se o pobytové zařízení pro děti rodinného
typu, které má charakter okamžité a přechodné pomoci. Poskytuje ochranu a
pomoc dítěti, které: *se ocitlo bez jakékoliv péče *jeho život nebo příznivý
vývoj je vážně ohrožen *se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku *je tělesně
nebo duševně týrané nebo zneužívané *se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy
jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.
Pro koho je služba určena:  Děti 0 - 18 let, z celé republiky
V čem je služba originální: Děti bydlí s pečující osobou v samostatné
bytové jednotce v centru města Pardubic, na dosah od školských zařízení,
lékařů, autobusového i vlakového nádraží, obchodních center, městského
parku. V bytě jsou maximálně 4 děti.
Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Nerudova 880, 530 02 Pardubice Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Ubytovací kapacita: 12
Oblasti pomoci a aktivity:  
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí 
Bydlení - poskytnutí bydlení 
Rodina a děti - pomoc pečujícím osobám 
Strava - poskytnutí celodenní stravy 
Vzdělávání - pomoc s domácí přípravou do školy , poskytnutí doprovodu do
školy , vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...) 
Zdraví - zprostředkování psychologické pomoci 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Iva Štaffová
Kontaktní email: iva.staffova (zavináč) fod.cz
Kontaktní telefon: 724 667 643, 466 530 981, 724 667 629 (pohotovostní
mobil pro příjem dítěte)
Organizace: Fond ohrožených dětí - zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc Klokánek

http://www.fodpardubice.cz/klokanek
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/71
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