
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc
Dětského centra Veská

Popis poskytované služby: Pobytová krizová pomoc dětem, které nemohou
dočasně žít v rodinném prostředí.
Pro koho je služba určena:  Děti od 0 – 18 let.
V čem je služba originální: Služba je poskytována ve formě samostatných
domácností (v komunitě ve městě i našich zařízeních) pro maximálně 4 děti s
aktivní podporou odborných pracovníků (psycholog, pedagogové,
fyzioterapeut).
Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová
Adresa Provozní doba / otevírací doba

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

Staroholická 354, 534 01 Holice Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

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

Ubytovací kapacita: 8
Oblasti pomoci a aktivity:  
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí 
Bydlení - poskytnutí bydlení 
Péče o dospělého - péče o dospělého v ústavním zařízení 
Výchova - zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými
potřebami a vývojovými vadami 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Věra Břízová
Kontaktní email: social2 (zavináč) dcveska.cz
Kontaktní telefon: 727 941 754
Organizace: Dětské centrum Veská

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/34
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