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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 

• Zdravotně postiženým osobám starším 27 let a seniorům, 

kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu nechtějí 

nebo nemohou být během dne ve svém přirozeném prostředí. 

 

Kapacita služby - 30 klientů na den. 

 

Cíle sociální služby denní stacionář 

Aby klienti této služby: 

• Měli vyplněný volný čas podle individuálních potřeb a 

svých přání  

• Měli zajištěnou pravidelnou pomoc při zajištění 

základních životních potřeb v bezpečném prostředí 

• Mohli nadále žít ve svém přirozeném prostředí 

 

A pečující osoby:  

• Měly zajištěný nezbytný odpočinek 

 

Zásady služby 

• Poskytnutí odpovídající péče a podpory v bezpečném 

prostředí 

• Respekt k přáním a potřebám klienta s důrazem na 

individuální přístup 

• Profesionální a rovný přístup ke klientům 



 

Stručná charakteristika zařízení a služby 

Denní stacionář je ambulantní služba – klient dochází do 

našeho zařízení. Služba je poskytována ve dvou bezbariérových 

budovách, které jsou vybaveny veškerými pomůckami k zajištění 

kvalitní a bezpečné služby klientům. 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.  

Podporujeme stávající schopnosti a dovednosti našich klientů – 

jak fyzické, tak psychické. Věnujeme se trénování paměti, 

podpoře jemné i hrubé motoriky (ruční práce, skupinové 

cvičení, procházky), pečeme, tématicky tvoříme podle ročních 

období. Aktivity se neváží pouze na prostory denního 

stacionáře, docházíme do domova seniorů Reynkova, Senior 

Pointu, vyjíždíme na krátké výlety po okolí Havlíčkova Brodu. 

Poskytujeme péči klientům trpící demencí, zajišťujeme dohled, 

ulehčujeme rodinám v náročné péči, pomáháme s osobní hygienou. 

Klientovi zajišťujeme takovou podporu, kterou v dané chvíli 

potřebuje. 

 

Mezi základní činnosti služby patří:  

• 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),  

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu (tj. úkony osobní hygieny, použití 

WC),  

• poskytnutí stravy (obědy),   



• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně 

výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a dovedností), a 

sociálně terapeutické činnosti,  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

(obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální 

začleňování osob),  

• 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 se účtuje 130 Kč/ 

hodina. Za oběd účtujeme 75,- Kč. Úhrada se liší podle 

náročnosti péče. Při celodenním pobytu činí úhrada cca 230 Kč 

a více. 

 

Smlouvy  

Docházka je možná na základě smlouvy 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. 

 

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. 


