Diakonie Praha

PRACOV

IŠTĚ ZVO

NEK

Cíle

Centrum denních služeb je ambulantní sociální služba
určená lidem s mentálním postižením ve věku od
18 let. Prostřednictvím nabízených aktivit je podporuje
v rozvoji nebo udržení dosavadně získaných schopností
a dovedností, dále pak v rozvíjení nových pracovních
a dalších návyků pro běžný život. Zaměřuje se na zvládání
soběstačnosti, komunikačních a sociálních dovedností.
Uživatelům pomáhá vytvářet společenské vazby a umožňuje
kontakt s okolím.

Poslání

CENTRUM
DENNÍCH SLUŽEB

1| Poskytování individuálně přiměřené aktivizační a výchovné
činnosti klientům na základě individuálních plánů.
2| Vytváření takových podmínek, které napomáhají
uživatelům projevit a uplatnit svou vlastní vůli při naplňování
a řešení osobních potřeba.

Canisterapie

Kurz sociálních dovedností
Plavání
Divadelní klub
Tvořivé činnosti v dílnách CDS:
tvoření z textilu, výtvarné činnosti, práce se dřevem
Pravidelné procházky v okolí centra
Výlety (např. Matějská pouť, Divadlo Minor, Národní technické

Lidé s mentálním postižením
ve věku od 18 let.

Provozní
doba služby

Cílová
skupina

muzeum, Návštěva vodního hrad Švihov, Hrad Křivoklát, apod.)

Nabízené aktivity

3| Podpora klientů v rozvoji jejich pracovních návyků.

Služba je k dispozici
od pondělí do pátku
od 7:30 do 16:00.

Kontakt

Centrum
denních služeb
Šípková 1838/1
142 00 Praha 4 - Krč
Tel: 739 244 775
cds@diakonie‑praha.cz

Diakonie ČCE – středisko Praha
Vlachova 1502/20
155 00 Praha 13 - Stodůlky
tel: 235 517 303
e‑mail: stredisko@diakonie‑praha.cz
www: diakonie‑praha.cz
@diakoniepraha
IČO: 62931270
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 0127747339/0800

Diakonie Praha je tu od roku 1994 pro děti, mládež a dospělé
s postižením a jejich rodiny. Poskytuje sociální, terapeutické,
rehabilitační a poradensvké služby:
AMBULANTNÍ: Denní stacionář (pracoviště Strašnice, Stodůlky),
Odlehčovací služba, Sociálně terapeutická dílna, Centrum
denních služeb, Raná péče
TERÉNNÍ: Raná péče
POBYTOVÉ: Týdenní stacionář, Odlehčovací služba, Chráněné
bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením

Podpořte nás!

Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši.
Darujte na

www.diakonie‑praha.cz

Děkujeme!

