Provozní doba služby Následná péče Dobroduš
– Diakonie ČCE – SKP v Praze:

DALŠÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ
Diakonií ČCE– SKP v Praze

V pracovních dnech od 9 hod. do 15 hod.

SOS centrum – Diakonie ČCE – SKP v Praze
Denní krizová služba
Tel.: 222 514 040, 777 734 173

Najdete nás na adrese:
Korunní 60, Praha 2, 120 00
Tel: 222 512 760
602 142 055, 777 734 185, 602 142 075, 730 852 860
E - mail: dobrodus@diakonie.cz
Web: www.dobrodus.cz
Dobroduš Diakonie ČCE – SKP v Praze

Služba pro rodinu a dítě - Diakonie ČCE - SKP v Praze
Tel.: 777 734 182
Azylový dům pro matky s dětmi - Diakonie ČCE
- SKP v Praze
Tel: 257 211 945, 777 734 174, 777 734 190
Pečovatelské služby
Pečovatelská služby Klamovka - pro Prahu 5 a 6
Tel.: 257 214 083, 777 734 176, 777 734 175
Pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice - pro Prahu
2, 3 a 10
Tel.: 271 740 448, 777 734 179, 777 734 169
Pečovatelská služba Ďáblice - pro Prahu 8, Praha – Ďáblice
Tel.: 283 910 424, 777 734 179, 777 734 178
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Následná péče

DOBRODUŠ
Poskytujeme pomoc
lidem s chronickým
duševním
onemocněním
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NÁSLEDNÁ PÉČE
DOBRODUŠ – DIAKONIE ČCE
– SKP V PRAZE
© poskytujeme ambulantní služby lidem

s chronickým duševním onemocněním
© vycházíme z individuálních potřeb klienta
© služby jsou bezplatné

Poskytujeme:

DÁLE NABÍZÍME SLUŽBY:

© sociální poradenství
© sociálně terapeutické činnosti – udržení

Podpůrná skupina pro klienty

a rozvoj sociálních schopností, prevence
zhoršení zdravotního stavu
© podporu v náročných životních situacích
a při zhoršování zdravotního stavu

© pravidelná setkávání klientů služby a

sociálních pracovníků, která pomáhají
klientům v překonání samoty a sociální
izolace

Komunitní a klubové aktivity:
Náš klient je:

Pomáháme:
© koncerty, přednášky, promítání ﬁlmů,

© člověk s chronickým duševním

onemocněním starší 18 let, jehož duševní
stav umožňuje komunikaci a spolupráci
© je v péči psychiatra
© je ohrožen sociálním vyloučením z důvodu
omezené schopnosti navázat společenské
kontakty a komunikovat s vnějším světem
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© v nácviku sociálních dovedností
© v aktivitách umožňujících lepší orientaci

v mezilidských vztazích
© v aktivitách podporujících sociální

začleňování
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výlety, autorská čtení, tvořivé dílny
© jsou součástí individuálního plánu práce s

klientem
© přináší novou formu interakcí do života

klienta
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Chybí Vám společnost?
Potřebujete si občas s někým popovídat?
Jít na procházku?
Prožít něco zajímavého?

NEZŮSTÁVEJTE SAMI!
Využijte náš dobrovolnický program
DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI
Chci mít dobrovolníka - co mám pro to udělat?
Obrátit se na pracovníky služby Následná péče Dobroduš
nebo koordinátora programu Dobrovolníci v Dobroduši,
kteří mi s výběrem dobrovolníka pomohou.

Co spolu můžeme dělat?
© chodit na procházky a výlety
© sportovat
© povídat si
© chodit do kina, do divadla, na výstavy
© číst si spolu
© navštěvovat komunitní centra a kluby
© setkávat se s ostatními dvojicemi v Dobroduši
© učit se zacházet s počítačem
© studovat a učit se cizí jazyky

DIAKONIE ČCE – SKP V PRAZE

