
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Edukační a
zácvikové pobyty rodin

Popis poskytované služby: Při poskytování této služby se pracuje s rodiči,
kteří potřebují zácvik a edukaci v péči o dítě primárně ve věku do 3 let nebo s
více dětmi. Důvody zácviku jsou buď na straně dítěte (zdravotní hendikep či
jiné specifické potřeby) nebo na straně rodiče (zdravotní důvody, zdravotně-
sociální důvody, velmi nízké kompetence, absence blízkých osob). Pracovníci
učí rodiče pečovat o dítě, prohlubují vzájemnou vazbu a zároveň zvyšují
kompetence rodiče v péči o domácnost.
Pro koho je služba určena:  Rodiče s dětmi do 3 let věku.
V čem je služba originální: Pobyty jsou realizovány nejen v areálu ve
Veské, ale i ve vlastních zácvikových bytech. Služba je intenzivní, do této
služby je možné přijmout i početnější rodiny, pro které není kapacita v
azylových zařízeních (maminka s 5ti dětmi a více).
Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová
Adresa Provozní doba / otevírací doba

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

Byt v Pardubicích a Chrudimi Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Ubytovací kapacita: 24

Terénní
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

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

Oblasti pomoci a aktivity:  
Péče o dospělého - podpora péče o člena rodiny v domácím prostředí -
Upřesnění: děti, senioři, zdravotně postižení,... 
Rodina a děti - posouzení rodičovských kompetencí , zajištění asistovaných
kontaktů (kontakt dítěte s blízkou osobou za pomoci odborníka) 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Renata Vyhnálková
Kontaktní email: social (zavináč) veska.cz
Kontaktní telefon: 702 284 839
Organizace: Dětské centrum Veská

http://www.dcveska.cz/zdrav8
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/34
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