SLUŽBY

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Po dohodě mezi uživatelem a poskytovatelem je
v denním stacionáři zajišťována služba v rozsahu:

Název sociální služby: Denní stacionář
Sídlo:
Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou

1. základní úkony:
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní

Zřizovatel: Město Lipník nad Bečvou

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

LIPNÍK NAD BEČVOU
příspěvková organizace
Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou

Internetové stránky: www.socialnisluzby.com

osobu (např. pomoc při oblékání)
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu

Adresa denního stacionáře: Zahradní 1335, 751 31
Lipník nad Bečvou

Vám představují
sociální službu

- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např.
nácvik zacházení s předměty denní potřeby)
- Zprostředkování

kontaktu

se

společenským

prostředím (např. návštěva společenských akcí ve
městě)
- Sociálně terapeutické činnosti (např. trénování
paměti)
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí (např. jednání
na úřadech)
2. Fakultativní úkony:
- Dohled nad užitím přinesených léků
- Zajištění drobného nákupu
- Doprava do a z denního stacionáře

Ředitelka:
Mgr. Martina Václavíková
Tel: 581 773 783, 725 528 761
Email: reditel@socialnisluzby.com
Sociální pracovník
Příjem žádostí, jednání se zájemci
Tel: 580 582 863
Email:stacionar@socialnisluzby.com

DENNÍ STACIONÁŘ

DENNÍ STACIONÁŘ

KAPACITA SLUŽBY

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Je ambulantní služba sociální péče poskytována

1.

Individuální přístup k uživateli služby

Okamžitá skupinová kapacita pro poskytování služby

v souladu s § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o

2.

Podpora směřující k udržení nezávislosti uživatele

je 6 uživatelů, okamžitá individuální kapacita je 1

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

3.

Přizpůsobení komunikace uživateli

uživatel (tj. počet uživatelům, kterým jsme schopni

a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se

4.

Spolupráce s dalšími pečujícími osobami
CÍLOVÁ SKUPINA

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.

➢ osoby s chronickým duševním onemocněním
➢ senioři

POSLÁNÍ SLUŽBY

Uživatelé denního stacionáře jsou senioři a osoby

Posláním denního stacionáře je podpora seniorů a
s chronickým

demence ve věku od 50 let, kteří mají sníženou

s různou formou demence od 50 let. Chceme být

soběstačnost v zajištění svých základních životních potřeb

místem,

a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

které

duševním

s chronickým duševním onemocněním s různou formou

onemocněním

osob

bude

v uživatelích

pomocí

v jednom okamžiku poskytnout službu).
DOSTUPNOST SLUŽBY
Služba se poskytuje v prostorách suterénu Domu
s pečovatelskou službou Zahradní 1335, 751 31
Lipník nad Bečvou ve vymezeném čase
-

Pracovní dny – pondělí – pátek
6:30 – 15:00

individuálního přístupu podporovat udržení jejich

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

schopnosti a soběstačnost a být prostorem pro

Lze podat osobně, telefonicky, elektronicky nebo

setkávání s jejich vrstevníky.

VĚKOVÁ KATEGORIE KLIENTŮ:

Službu nemůžeme poskytnout:

písemně

zájemcům, jejichž projevy onemocnění znemožňují

prostřednictvím formuláře na webových stránkách.

přítomnost a adaptaci v kolektivu

Žádost může podat sám zájemce o službu, jeho

zájemcům, kteří komunikují jiným jazykem, než je čeština

-

dospělí (50 – 64 let)

-

mladší senioři (65 – 80 let)

-

starší senioři (nad 80 let)

či slovenština, a to z důvodu jazykové bariéry
zájemcům trvale upoutaným na lůžko

na

uvedených

kontaktech

nebo

rodinný příslušník nebo osoba blízká.
Po přijetí žádosti následuje sociální šetření v
domácnosti osoby, které se poskytování služeb týká
a vždy je jednáno s tím, komu jsou služby určeny.

