Centrum denních služeb
Informace pro zájemce

Máte zájem o Centrum denních služeb?
Zavolejte na 734 757 213 a domluvte si schůzku, na které se dozvíte více
o poskytovaných službách, provozu Centra denních služeb (CDS)
a nabídce činností.
Co se stane dál?
Sociální pracovnice si s Vámi domluví termín schůzky (na schůzku s
klientem může přijít rodič, opatrovník, sourozenec, případně i kamarád).
Co se bude dít na schůzce?
• Zeptáme se, proč chce zájemce chodit do CDS, jak by zde chtěl/a trávit
čas a čemu by se rád/a věnoval/a.
• Popovídáme si i o tom, zda patří do naší cílové skupiny (zda jej můžeme
do služby přijmout).
• Dostanete od nás materiály o Centru denních služeb.
• Můžeme i společně vyplnit Žádost o zařazení do služby.
• Pokud budete chtít, můžete se podívat do jednotlivých místností CDS.
Jak to může dopadnout?
• Přijmeme zájemce do služby a podepíšeme smlouvu.
• Žádost u nás uložíme a ozveme se Vám, až bude volné místo.
• Doporučíme Vám jinou službu.
Chcete vědět více? Další informace najdete v Registru poskytovatelů
sociálních služeb, kde je dostupný Popis realizace služby.
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Cena za služby
Služby Centra denních služeb jsou ze zákona hrazené. Cena služby je 60 Kč
za hodinu. Pro klienty, kteří využívají další službu Společnosti DUHA, je
cena snížena na 30 Kč za hodinu.

Tým služby CDS
vedoucí Centra denních služeb
Bc. Kateřina Rozkopalová
mobil vedoucí: +420 724 300 711 | mobil kancelář: +420 734 757 213
e-mail: rozkopalova@spolecnostduha.cz
sociální pracovnice Centra denních služeb
Bc. Dana Unzeitig
mobil kancelář: +420 734 757 213
e-mail: unzeitig@spolecnostduha.cz
koordinátorka CDS Galerie DUHOVKA
Zuzana Gabriel
mobil: +420 602 667 863
e-mail: gabriel@spolecnostduha.cz
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