
DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ
příspěvková organizace Pardubického kraje 
Veská 21, 533 04 Sezemice, IČ: 00 190 543 
info@dcveska.cz, www.dcveska.cz 
Telefon: 466 934 001

KONTAKT: vrchni@dcveska.cz nebo 702 284 840   
DOMLUVTE SE A PŘIJEĎTE SE PODÍVAT NA VLASTNÍ OČI

INDIVIDUALITA 
Naše podpora vychází z potřeb klientů. Každý je jedinečný 
a my mu dáváme to, co skutečně potřebuje.

PARTNERSTVÍ
Ctíme práva dětí i rodin, respektujeme je a dáváme prostor 
ke spolurozhodování.

OTEVŘENOST
Spolupráce s ostatními a průhlednost jednání je pro nás 
zásadní a důležitá.

ODBORNOST
Jsme dynamičtí, pružně rozvíjíme naši činnost, používáme 
tvůrčí přístup.

VESELÝ DOMEČEK     
STACIONÁŘ PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI



PRO KOHO TU JSME?
•  pro děti se zdravotním znevýhodněním, které

vyrůstají ve své pečující rodině
•  pro děti s potřebami, které komplikují nebo

neumožňují pobyt v běžném kolektivním
zařízení

•  přijímáme i děti, které ještě nedosáhly věku
pro přijetí do běžného kolektivního zařízení

KDY U NÁS MŮŽE DÍTĚ BÝT?
•  provozní doba je ve všední dny od 6.30 do 16.30
•  možnost pravidelné nebo občasné docházky

dle dohody a potřeb dítěte i rodiny

PREfERUJEME INDIVIDUÁLNÍ 
PŘÍSTUP
•  aktivity dětí plně odpovídají individuálnímu 

plánu, který sestavuje tým pracovníků
– pedagogové, psycholog, pediatr, 

fyzioterapeut
•  plnění individuálního plánu pomáhá rozvíjet 

schopnosti a dovednosti dítěte dle jeho 
možností

•  prioritou je spokojené dítě a jeho harmonický 
pobyt v přátelském prostředí 

CO JE NAŠÍM CÍLEM POBYTU?
•  rozvoj schopností, dovedností

a psychomotorického vývoje dítěte
•  relaxace, odpočinek nebo čas pro vyřizování

osobních záležitostí rodiny, která o dítě pečuje
doma

JAKOU PÉČI MAJÍ DĚTI VE VESELÉM 
DOMEČKU?
•  prožívají svůj bohatý program v klidném

prostředí našeho areálu v malé skupině
maximálně 6 dětí v samostatném oddělení
s hernou, ložnicí s rehabilitací

•  pečují o ně zkušené zdravotní a dětské sestry
a také fyzioterapeutka

•  děti i rodina mají k dispozici další odborné
služby – dětskou lékařku, psycholožku
výchovnou sestru

•  mají možnost celodenního stravování
– vaříme dle zásad zdravé a vyvážené výživy
(i speciální diety)

•  dítě má možnost doplňkových aktivit – terapie
snoezelen, bazální stimulace, canisterapie,
hiporehabilitace, výlety a další

DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ – VESELÝ DOMEČEK
DENNÍ STACIONÁŘ PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Pracujeme s dětmi od 1 roku do 7 let se specifickými potřebami, které 
vyžadují náročnou či intenzivní péči.


