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Rodimé cmtrm Krcměřlž, z.i

s StřEdi§ko úchovre pďc m KolIF
mvě ulici v íwměňži pomrihalo

v tďofuim re jak rcdinám s děrmi

v etrem regionrr, tak také žákfu
zÉtladíích škol l. a 2, supně, ktďí
bvli oŤiiati k dahrizce do srřediska

ÚÚ"ie p"t" 
" 
p"t bowli odbor-

nou pow. Kapacita i této odbďnt
reče byla rcla naplněu8 a využta
iritv od DMí do deváté ťlů.

Prowiirffi v Krcměřiži óÉ *řs
rlista školské zařizení s§ediska
vúEtbvft Dée rclodmi fqmy, ktgé
j" z"pgró ao rejstriku škol a škol-

slcÝrt díni v našgn stíě a sláltli
službu Sciálně a}tivizačnl služby
prc rcdiny s détmi, poskytované
ambulutnj i teémi fomou, ktere
jwvsiti wirilnichslužó Zinkého
lmje.

Dětem i íodinám se věnujl ?tušeDi
odbomi prmnici, sp€ciálDl P€da-

potdeni a pomchani. beré se pr
jewji t,jej rh chouůai. Porucha cho
úni u ditéte se může abjqit u kohc
koliv o tg*é v kqékoliv etapĚ jeho

k odstranéaí nebo vlmému snlžmi
DotižL pío rífiÉ byly deti do střediska
-el.odooi 

6r. pil"ty. ohlrž.lijsme
ňdu pfibvalrých hodnGni a zpět-
nÝch leeb od dětl, ákonných
Ánp"u, -OitU dětí. pmTodičů,
átladních škol. sEediska výchowé

gogové, etoped, vychovatel, 8ent,
p§ychologové, prá\Ťlci, smiálni pra-

ouici, pmonici v wiÁlnlc} slP-
bácb a další odboni pmonict,
Výhodou je tak i komplmi pňsfup
pň pom@i rodinám s dětíni,

Velmi ná§ těší ájem o Daše odbor-
né službv a múme ndmt z výsledků
," o*#h děti. žá"i k n{m dmhá-
zeii k výlce a ósolvouiní sleiálnlch
a fuukačnich prcgtmů zhrub8 40

školnich <tni a poté ie rmci do svých
kmenovýcb škol. Pokud je poťebu.

drctúaka může být v indikowých
pňpadch i prodloužena. V9 tňdé
;ue bÝt ma\imálně osm žákú. pra-

cuie se s individuálnim přistupem

oodle dmÝch obťrži kontreurl}p ž,ika' 
,,Pňcňizeli k ndn děti, ldqé t|pi

oéče ambulantní fomy, o€ánu
oriáue-p^i"oi *h^y děti, apod.

Ro\Ťgž i pedagogové po DáWfu děti

zpět bodnotili stav děť jako vjrmě
depš€ný_

velká porřebnosl zřizení tohoao

Stiediska výchowá péče v minulosti
mkowěaalvata iz teíátu. podé

tlvani m*i mesru rmměřiž, že ďi-
mí stŤediska podpořilo. Sředisko
ni plnč vyuátu kapaciru a pomáhÁ

dětem, rodičům i školám v našem

se z@,
r,dělá-

ciáůnipedagožkaMgr.
kářová.

zdeňkakolď-

o absoiwii u nós spqiilai pmgrany
dle poruchy či potii prc které btli
htlqházce dopručai " sEluje spĚ

ortbomí pnowici lmkytwali ve

prospěch děti i íodintré koEultac€
i odbomou pom@. rryFrco\d,JW
odbomé zpávy prc "illadni školy,
sťediska mbuluoi fmy, orgfuy
sociáln§práwl chrmy děti, policii,
soud, apod_

žáci absotvovali odbomoupeči rcgionu

a spwiální progmy. Dmházelo Bc. Eliška Petruchová
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