SOCIÁLNÍ REHABILITACE

DÌTSKÝ KLÍÈ Šumperk
obecnì prospìšná spoleènost

Terénní a ambulantní formou poskytujeme sociální
služby klientùm ve vìku 15 - 26 let v základních èinnostech:

1.

2.

Nácvik všech dovedností pro zvládání péèe o vlastní
osobu a další èinnosti vedoucí k sociálnímu zaèlenìní nácvik hygienických návykù, péèe o domácnost,
samostatný pohyb, vèetnì prostorové orientace ve
vnitøním i venkovním prostoru.
Pomoc pøi zprostøedkování kontaktu se spoleèenským
prostøedím - doprovázení do školy, školských zaøízení,
zamìstnání, k lékaøi, do zájmových aktivit a
doprovázení zpìt, nácvik využívání dopravních
prostøedkù, nácvik chování v rùzných spoleèenských
situacích, nácvik bìžných a alternativních zpùsobù
komunikace, kontaktu a práce s informacemi.

3.

Výchovné, vzdìlávací, aktivizaèní èinnosti. Praktické
upevòování a rozvoj získaných motorických,
psychických a sociálních dovedností.

4.

Pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi
obstarávání osobních záležitostí.

Zapsána v rejstøíku obecnì prospìšných spoleèností
vedeném Krajským soudem v Ostravì
oddíl O, složka 111
Sídlo spoleènosti: Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk
e-mail: detskyklic@seznam.cz
telefon: ++420 583 550 118

www.detskyklic.cz
Ing. Vìra Nedomová

øeditelka spoleènosti

776 868 612

Milada Mazurková

koordinátorka projektù

776 868 612

Bc. Aneta Tkadlecová, DiS vedoucí osobní asistence
a odlehèovacích služeb

608 784 226

Jana Vomlelová

pracovník v sociálních službách 725 987 322

Mgr. Vìra Zámeèníková

sociální pracovnice

737 014 637

- OSOBNÍ ASISTENCE
Veøejná sbírka
DÌTSKÝ KLÍÈ Šumperk, o.p.s.
Dìtský klíè Šumperk se zapojil do projektu
Daruj správnì. Projekt realizuje Fórum dárcù.
Jak pøispìt do veøejné sbírky - podrobné
informace naleznete na webových stránkách
www.detskyklic.cz
Finanèní prostøedky získané sbírkou využijeme na
zakoupení pomùcek pro práci s dìtmi s autismem, výlety
a pobyty pro dìti s autismem, osobní asistenci a na
poøízení hraèek.

POMOZTE I VY POMOCÍ DMS
Chcete-li podpoøit èinnost Dìtského klíèe Šumperk, staèí
odeslat dárcovskou SMS ve tvaru

DMS DETSKYKLIC na èíslo 87 777
Cena DMS je 30 Kè, Dìtský klíè Šumperk obdrží 27 Kè.
Službu DMS zajišuje Fórum dárcù

Všechny darované prostøedky budou
využity na podporu dìtí a mladých lidí
s autismem

Více informací získáte na www.detskyklic.cz

- ODLEHÈOVACÍ SLUŽBY
- SOCIÁLNÍ REHABILITACE

