
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Středisko
výchovné péče Pyramida

Popis poskytované služby: Účelem střediska je poskytovat preventivně
výchovnou péči, a tím zejména předcházet vzniku a rozvoji negativních
projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo
odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých problémů v chování a
přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Střediska poskytují pomoc
rodičům nebo jiným osobám, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy
rozhodnutím příslušného orgánu, při výchově a vzdělávání dítěte a při řešení
problémů spojených s péčí o dítě, s cílem zachovat a posílit rodinné vazby
dítěte a zamezit odtržení dítěte z jeho rodinného prostředí. Pobytové oddělení
v SVP zajišťuje službu preventivně výchovného pobytu, který trvá zpravidla 6–
8 týdnů a realizuje se na doporučení našeho ambulantního oddělení. Pobyt v
zařízení je dobrovolný a klient by k jeho realizování měl být co nejvíce
motivován. Uzavírá se pouze dohoda se zákonnými zástupci klienta a dítě se
po ukončení pobytu vrací zpátky do rodiny.
Pro koho je služba určena:  Rodiny s dětmi, oddělení sociálně-právní
ochrany dětí, školská zařízení, další organizace podílející se na práci s dítětem
a rodinou.
V čem je služba originální: Individuální přístup ke klientovi, poradenská
služba "šitá na míru". Ambulantní a pobytové oddělení je v jedné budově.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Činžovních Domů 146, 533 54 Rybitví Po, Út, St, Čt, Pá - 07:30 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Činžovních Domů 146, 533 54 Rybitví -
pobytová služba

Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Ve školním roce
nepřetržitý provoz

Pobytová
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Činžovních Domů 146, 533 54 Rybitví Po, Út, St, Čt, Pá - 07:30 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Činžovních Domů 146, 533 54 Rybitví -
pobytová služba

Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Ve školním roce
nepřetržitý provoz

Ubytovací kapacita: 8
Oblasti pomoci a aktivity:  



Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů 
Výchova - pomoc s řešením výchovných problémů , poradenství pro rodiny v
náročných výchovných situacích , poradenství pro rodiny v období puberty ,
předcházení rizikovému chování , zprostředkování psychologické pomoci pro
děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Martin Fiala
Kontaktní email: svp_pyramida (zavináč) volny.cz
Kontaktní telefon: 466 680 338
Organizace: Středisko výchovné péče Pyramida

https://svppyramida.cz/celodenni.html
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/56
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