Tisková zpráva
Praha, 2. 12. 2013

Unikátní služba Alfa Human Service nově na Praze 3
V budově Polikliniky Jarov na Praze 3 vzniklo nové ambulantní pracoviště organizace
Alfa Human Service pro rodiny, které pečují o dítě se zdravotním postižením. Centrum
zajišťuje ergoterapeutickou poradnu a zároveň poradenství pro rodiče. Jedná se o
služby, které jsou v Praze málo dostupné.
Unikátnost centra spočívá v tom, že propojuje ergoterapii dítěte (nácvik soběstačnosti,
trénink jemné a hrubé motoriky, trénink kognitivních funkcí) s péčí o rodiče koučováním, tedy
jeho komplexní rehabilitací. Při vlastní práci rodič nalézá způsob, jak překonávat své vlastní
vnitřní bariéry a zvyšovat své osobní schopnosti nejen v péči o dítě se zdravotním postižením.
“Péče o rodiče je v této souvislosti velice potřebná a málokdo se jí takto věnuje,” komentuje
poskytovanou službu koordinátorka centra Daniela Jeníčková a dodává: “Pokud rodič na cestě
provázení svého dítěte nebude myslet také na svoje potřeby a udržovat si vlastní kondici,
postupně mu i na péči o dítě se zdravotním postižením nebude už zbývat dost sil a trpělivosti.”
Obě uvedené služby nabízí nezisková organizace Alfa Human Service, které působí na území
Prahy 3 od roku 2000. Po celou dobu své existence nabízí programy s cílem pomáhat rodinám
s postiženými nebo dlouhodobě nemocnými dětmi.
Projekt ambulantního poradenského centra podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
s podmínkou spoluúčasti klienta 100 Kč za hodinu konzultace.
Ergoterapie jako individuální typ rehabilitace pro děti a mladistvé do 26 let. Je také možné se v
centru poradit o bezbariérových úpravách bytu či o výběru vhodné kompenzační pomůcky.
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Poradenství - koučování pro rodiče je důležitým prvkem komplexní rehabilitace. Konkrétní
poradenství pracuje na principu provázení rodiče (nebo jiné pečující osoby včetně odborníků) a
je přizpůsobeno individuálním potřebám.
Cílem Alfa Human Service (AHS) je umožnit celé rodině žít plnohodnotným životem. AHS nabízí
podporu a pomoc pečujícím rodičům a profesionálům se zaměřením na služby dětem,
mladistvým a dospělým osobám. Rodinám pomáhá prostřednictvím vzdělávacích programů a
poradenství. Profesionálům zvyšuje jejich odbornost v návaznosti na potřeby rodin. Základním
kamenem činnosti AHS je informační portál www.alfabet.cz.
Kontakty pro objednání:
Tel.: 242 441 830 nebo 608 329 359
Kontakt na koordinátorky projektu:
Daniela Jeníčková, tel.: 603 71 20 23 nebo daniela.jenickova@email.cz
Kristýna Padrtová, kristyn@atlas.cz
– základní informace www.alfabet.cz

Pro více informací o Alfa Human Service kontaktujte:
Petra Adámková, 607 216 236, petra.adamkova@alfabet.cz
www.alfabet.cz
Bankovní účet Alfa Human Service: 14007369/0800
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