Alfa Human Service
Na Vrcholu 25/2595
130 00 Praha 3

tel.: 242 441 486
e-mail: petra.adamkova@alfabet.cz
http://www.alfahs.cz

Alfa – kontaktní komunitní centrum pro rodiny dětí se zdravotním postižením
Projekt č. 3740096
Tisková informace

Praha 21. 10. 2015

Herna „Klubík“ pro děti se zdravotním postižením v Praze 3
a psychorehabilitační pobyty v rámci projektu NROS
Herna či „dětský koutek“ Klubík pro děti se zdravotním postižením (ZP) funguje nově
v Alfa centru na Jarově v Praze 3. Pro rodiny s dětmi se ZP je také určen v pořadí již
třetí psychorehabilitační pobyt v tomto školním roce, který se uskuteční v termínu od
9. do 13. listopadu 2015.
Nezisková organizace Alfa Human Service realizuje od dubna 2015 do března 2016 projekt
Alfa – kontaktní komunitní centrum pro rodiny dětí se zdravotním postižením, který je
finančně podporován Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS).
V rámci tohoto projektu vznikla v Alfa centru na Jarově herna pro děti se zdravotním
postižením, která funguje i jako „dětský koutek“ pro tyto děti bez omezení věkem či
diagnózou. Jedná se o jednorázové hlídání a práci s dětmi, kterou vedou školení
asistenti. „Rodiče mohou ve stejném čase navštívit naši psychoterapeutickou poradnu nebo
si zařídit potřebné věci, na které jim při péči o dítě nezbývá čas jako např. zajít na úřad nebo
„jenom“ ke kadeřnici,“ popisuje službu manažerka projektu Petra Syrovátková.
Projekt NROS zároveň umožňuje rodinám s dětmi se zdravotním postižením využít
psychorehabilitační pobyty, na kterých je oddělený program pro děti a jejich rodiče. Rodičům
je poskytován vzdělávací program zaměřený na rozvoj sebe sama, principy sdílené péče o
dítě se ZP, prevenci syndromu vyhoření, posílení výchovných kompetencí a třeba i znalosti
pro řešení problémů v oblasti pracovního uplatnění. Pobyty jsou pětidenní, program a služby
v rámci pobytu jsou zaměřeny na podporu celé rodiny včetně zdravých sourozenců či
prarodičů. Další pobyt proběhne v Satalicích v Praze 9 už za měsíc, tedy 9. - 13. 11. 2015.
Další informace a přihlášku na pobyt lze najít na www.alfahs.cz.
Nezisková organizace Alfa Human Service, fungující od roku 2000, podporuje pečující rodiče
s dětmi se zdravotním postižením a pracovníky v souvisejících profesích ve školství a
sociální oblasti. Zároveň provozuje informační portál www.alfabet.cz pro rodiče s dětmi se
zdravotním postižením.
Pro více informací kontaktujte:
Petra Adámková, 607 216 236, petra.adamkova@alfabet.cz
www.alfahs.cz , www.alfabet.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

