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Poslání služby  

Naším posláním je poskytnutí odpovídající pomoci a podpory 

seniorům a osobám se zdravotním postižením, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního omezení a 

které nemohou nebo nechtějí zůstávat sami ve svém domácím 

prostředí a to takovým způsobem, který podpoří jejich 

stávající schopnosti a dovednosti a omezí tak jejich možné 

sociální vyloučení. 

 

Komu je služba určena 

• Seniorům, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu 

stavu nechtějí nebo nemohou být během dne ve svém 

přirozeném prostředí. 

• Zdravotně postiženým osobám starším 27 let, které vzhledem 

ke svému zdravotnímu omezení nechtějí nebo nemohou být 

během dne ve svém přirozeném prostředí. 

 

Kapacita služby - 20 klientů na den. 

 

Zásady služby 

• Poskytujeme odpovídající péči a podporu v bezpečném 

prostředí. 

• Plánujeme průběh poskytování sociální služby společně  

 s uživatelem dle jeho aktuálních osobních cílů, potřeb  

 a schopností. 

• Podporujeme soběstačnost a nezávislost uživatelů. 

• Poskytujeme služby odborně a kvalitně 

 

Cíle sociální služby denní stacionář 

Aby uživatelé této služby: 



• dostávali odpovídající podporu při zajištění základních 

životních úkonů v bezpečném prostředí. 

• měli vytvořeny předpoklady a podmínky pro naplnění svých 

individuálních potřeb dle vlastního přání, 

• umožnili odpočinek pečujícím osobám. 

 

Stručná charakteristika zařízení a služby 

Služba je poskytována v bezbariérové, přízemní budově, která 

je vybavena dle potřeb k zajištění kvalitní a bezpečné služby 

uživatelům. Zájemci mohou využít jednodenní pobyt v zařízení 

zdarma, během kterého budou se službou denní stacionář 

podrobně seznámeni. Mohou se tak lépe rozhodnout, zda daný typ 

sociální služby odpovídá jejich potřebám. Při pravidelné 

docházce je sepsána smlouva o poskytnutí sociální služby, 

která je zpoplatněna dle platného sazebníku. Součástí služby 

v případě potřeby může být také zajištění dopravy a doprovodu 

klienta do zařízení a zpět domů. 

 

Mezi základní činnosti služby patří:  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (tj. 

oblékání a svlékání, přesun na lůžko nebo vozík, prostorová 

orientace, pohyb ve vnitřním prostoru, podávání jídla a pití),  

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu (tj. úkony osobní hygieny, použití WC),  

c) poskytnutí stravy (obědy),   

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně 

výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických 

a sociálních schopností a dovedností),  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

(obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 

při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 

osob),  



f) sociálně terapeutické činnosti (jejichž poskytování vede  

k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností  

a dovedností podporujících sociální začleňování osob),  

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí (např. při jednání s úřady). 

 

Úhrada za službu 

Za úkony shora uvedených základních činností (vyjma činnosti 

písmene c) se účtuje 120 Kč/ hodina. Do účtované doby se 

počítá také spotřebovaný čas, nezbytný k zajištění úkonu - to 

je např. čas strávený na přípravu úkonu. Za stravu (viz 

výše písm. c) účtujeme 64,- Kč (oběd). 

 

Smlouvy  

Sociální službu denní stacionář poskytujeme na základě 

písemného smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem, 

kdy postavení obou účastníků smlouvy je rovné. Uživateli 

zajišťujeme takovou podporu, kterou prokazatelně  

potřebuje a kterou má individuálně smluvně dojednanou. 

 

Důvod pro neuzavření smlouvy o poskytnutí služby jsou: 

1. plná kapacita, 

2. žadatel není z cílové skupiny, 

3. zdravotní důvody.  

 

Provozní doba denního stacionáře 

pondělí – pátek od 6:30 - 17:00 hod. 


