Raná péče pro Moravu a Slezsko

Poskytovatel
Sociální služba
Registrační číslo
Datum registrace
Služba je poskytována od roku
Vedoucí zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Druh sociální služby
Pracovní doba

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
§ 54 raná péče
7118025
20.01.2005
2005
Mgr. Anna Kučerová, PhD., Sedláková Jana - zástupce
Jungmannova 25, Olomouc 77900
739 642 677, 733181497
ranapecemorava@detskysluch.cz
www.detskysluch.cz
služby sociální prevence
8.00 - 19.00 hodin terénní; 8.00 -16.00 ambulantní

Cílová skupina klientů:

Věková kategorie
Kapacita
Působnost v lokalitě
Úhrada klienta
Bezbariérovost

malé děti (0 – 6 let),

bezplatně
částečná

Popis:
Posláním Rané péče pro Moravu a Slezsko, jehož zřizovatelem je Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., je
poskytovat terénní službu rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do sedmi let
věku na Moravě.
Základem programu Rané péče pro Moravu a Slezsko je podpora rodiny vychovávající dítě se sluchovým nebo
kombinovaným postižením raného věku. Služby rané péče mohou využít také rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného
věku v péči rodičů se sluchovým postižením. Služba je zaměřena na podporu rodiny, podporu psychomotorické vývoje
dítěte s důrazem na rozvoj jeho komunikačních schopností, posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na
sociálních systémech a vytváří pro dítě i rodinu podmínky sociálního začleňování.
Cílem služby rané péče je sociální integrace rodiny a dítěte. Tento hlavní cíl služby je možné rozčlenit do několik dílčích
cílů poskytování služby rané péče:
>snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj,
>zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy,
>posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech,
>vytvořit pro dítě, rodinu i společnosti podmínky sociální integrace.
Raná péče pro Moravu a Slezsko si klade za cíl poskytovat službu rané péče rodinám dětí se sluchovým a
kombinovaným postižením na Moravě v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Dalším strategickým cílem rané
péče je zvyšovat informovanost laické i odborné veřejnosti o sluchovém postižení a službě rané péče.

