
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Psychologické
a speciálně pedagogické poradenství

Popis poskytované služby: Organizace poskytuje psychologickou podporu
a speciálně pedagogickou službu.
Pro koho je služba určena:  Pro osoby od nástupu do Mateřské školy až po
ukončení středního vzdělávání.
V čem je služba originální: Služba poskytuje poradenství v oblasti školní
zralosti, příčin školních neúspěchů, specifických poruch učení i chování,
profesní volby (orientace) po základní škole i střední škole, pomoc a
metodické vedení metodiků prevence na školách, přednášková činnost (např.
školní zralost, nástup do školy, poruch učení,…)
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Poděbradova 842, 537 01 Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - 07:30 - 15:30
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Výchova - zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými
potřebami a vývojovými vadami 
Vzdělávání - nabídka vzdělávacích seminářů , pomoc s orientací ve volbě
profesní přípravy 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Ivana Machková
Kontaktní email: chrudim (zavináč) ppp-pardubice.cz
Kontaktní telefon: 469 621 187
Organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice -
organizační útvar Chrudim

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/45
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