
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Pro zdraví
duše

Popis poskytované služby: Hlavní aktivitou projektu je vytvoření podpůrné
sítě pro děti a mládež do 18 let prostřednictvím působení multidisciplinárního
týmu (MDT) ve spolupráci se školou. V MDT spolupracují lidé různých profesí –
konkrétně jde o sociálního pracovníka, sociálního pedagoga, speciálního
pedagoga, psychologa, psychoterapeuta, psychiatra, rodinného poradce a
zdravotní sestru. Detailním pozorováním dítěte v běžném prostředí třídy,
vyhodnocením situačního chování, včetně identifikace spouštěcích
mechanismů problémového chování dítěte a strukturovanými rozhovory s
dítětem, učitelem a rodiči je nastaven plán podpory dítěte ze strany
pedagoga, případně rodičů pro řešení situace dítěte.
Pro koho je služba určena:  pedagogové základních a tředních škol
V čem je služba originální: Pilotní ověření fungování multidisciplinárního
týmu ve spolupráci se školami při řešení situace žáků s náročným chováním -
působíme na území Pardubického, Královehradeckého a Olomouckého kraje.
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
náměstí Republiky 2686 Pardubice
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

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

Oblasti pomoci a aktivity:  
Vzdělávání - podpora školy v oblasti náročného chování žáků 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Veronika Ješátková
Kontaktní email: prozdraviduse (zavináč) oushi.upol.cz
Kontaktní telefon: +420 603 249 449
Service Web https://www.prozdraviduse.cz/
Organizace: EDDA, z.ú.

https://www.prozdraviduse.cz/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/35
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