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Provoz Dětského centra Čtyřlístek zabezpečuje 
dětem komplexní zdravotní, výchovnou a sociální 
péči v ambulantním a pobytovém zařízení, s uplat-
něním moderních principů a metod.

Vždy je usilováno o vytvoření prostředí plného po-
hody a zážitků, ve kterém se dítě bude moci rozví-
jet, a z něhož bude odcházet otevřené životu, další-
mu rozvoji a vzdělávání. 

NabíZeNé sluŽby:
•	 dlouhodobá zdravotní péče dětem, jejichž 

zdravotní stav vyžaduje celodenní péči;
•	 respitní a úlevná péče;
•	 edukační pobyty rodičů s dětmi;
•	 rehabilitační stacionář Čtyřlístek;
•	 odborné ambulance rehabilitačního lékaře, fy-

zioterapeutů a klinického logopeda.

DlOuhODObá ZDraVOtNí PéČe 
a resPItNí PéČe ZahrNuje: 
•	 celodenní péči o dítě ve věku 0 až 15 let s ne-

mocí či postižením;
•	 ubytování, stravu a pitný režim;
•	 nepřetržitou ošetřovatelskou péči odborným 

zdravotnickým personálem;
•	 rehabilitační péči (bobath koncept, Vojtova 

metoda, měkké techniky);
•	 výchovně-vzdělávací činnosti;
•	 sociální poradenství.

Péče o dítě je vždy přizpůsobována jeho konkrétním 
potřebám a cílí na podporu kvality života dítěte.
respitní péče je poskytována v rozsahu nejvýše 
14 dnů při jednom pobytu.

Součástí odborného týmy jsou pediatr, dět-
ské sestry, fyzioterapeuti, klinický logoped a so-
ciální pracovník. 

POsláNíM eDuKaČNích PObytů 
rODIČů s DětMI je:
•	 poskytnout rodičům (matkám či otcům) a dětem 

bezpečné a klidné prostředí po dobu, kterou ne-
zbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé situ-
ace, a být jim nápomocni při jejím řešení.

eDuKaČNí PObyty 
ZPrOstřeDKOVáVají:
•	  zaučení v dovednostech týkajících se péče o dítě;
•	 ubytování a podporu při přípravě stravy;
•	 upevnění stravovacích a hygienických návyků;
•	 podporu rodičovských kompetencí;
•	 zácvik v sociálních dovednostech (komunika-

ce s úřady, hledání nového bydlení);
•	 sociálně-právní poradenství;
•	 konzultaci s odborníky; 
•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
•	 v případě potřeby využití rehabilitační péče 

dítětem.

Součástí odborného týmy jsou instruktorky do-
provodu a sociální pracovník. 

rehabIlItaČNí stacIONář 
ČtyřlísteK:
•	 je zařízením s denním provozem od 6:30 do 16:00 

hodin;
•	 poskytuje komplexní systém zdravotnických, pe-

dagogických a sociálních služeb dětem se speci-
álními výchovně-vzdělávacími potřebami;

•	  kapacita zařízení je 29 dětí;
•	  služby jsou určeny dětem od 2 do 8 let;
•	  ve třídách je malý počet dětí, kterým se věnují 

speciální pedagogové a asistenti pedagoga.

Do  stacionáře jsou přijímány všechny děti, 
které nemohou navštěvovat běžná před-
školní zařízení z důvodu:
•	 tělesného a pohybového postižení;
•	  poruch psychického vývoje;
•	  poruch autistického spektra (Pas);
•	  kombinovaných vad;
•	  smyslového postižení;
•	  dietního stravování;
•	  chronického onemocnění.

Na  všestranném rozvoji dětí spolupracuje 
tým odborníků složený ze speciálních pedagogů, 
předškolních pedagogů, fyzioterapeutů, logope-
da, asistenta logopeda, dětského rehabilitačního 
lékaře a dětského lékaře.

Nabízené odborné programy:
•	  logopedická péče;
•	  grafomotorika;
•	  canisterapie;
•	  hipoterapie;
•	  relaxační techniky ve sNOeZeleNu;
•	  pobyt v solné jeskyni.

ODbOrNé aMbulaNce 
rehabIlItaČNíhO léKaře, 
fyZIOteraPeutů a KlINIcKéhO 
lOgOPeDa:
•	 poskytují své služby klientům na základě 

doporučení ošetřujícího lékaře, příp. samo-
plátcům.

www.zamekdz.cz 

naše motto: 
 „Každé dítě si zaslouží šanci“


