Denní stacionár
pro seniory
je sociální služba
poskytovaná Charitou Príbram.
Je urcena seniorum a všem
vekovým kategoriím od 19 let,
kterí jsou v dusledku
dlouhodobe nepríznivého
zdravotního stavu závislí
na pomoci jiné fyzické
osoby.

Cíl
• podpora uživatelu tak,
v domácím prostredí
• zbavit lidi pocitu samoty,
opuštenosti
zbytecnosti
aby
mohli coanejdéle
zustat
• zajistit úlevu pecující rodine
• aktivizace klientu

•

• posezení s práteli
• navazování nového prátelství

DENNí STACIONÁR
POSKYTUJE V RÁMCI ZÁKLADNíCH
CiNNOSTí URCENÝCH ZÁKONEM
108/2006 Sb. TYTO SLUŽBY:
• pomoc pri zvládání bežných úkonu
péce o vlastní osobu
• pomoc pri osobní hygiene nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy
• výchovné, vzdelávací a aktivizacní cinnosti

~

• zprostredkování kontaktu
se spolecenským prostredím-

---

-

• sociálne terapeutické cinnosti

,---

-

.

• pomoc pri uplatnování práv, oprávnených zájmu
a pri obstarávání osobních záležitostí .

-.

• doprava uživatelu (do stacionáre a zpet)

---

• mimorádná doprava
Nad rámec základních cinností Denní stacionár
poskytuje ješte fakultativní služby:
pedikúra, masáže, kaderník, výlety, spol. akce,
apod.

POSKYTOVÁNí SLUŽBY
• Denní stacionár je otevren v pracovních
dnech od 7:00 do 16:00 hodin.
Dále dle požadavku klienta nebo rodiny .
• Duležité pro našeho klienta je, že není vytržen
ze svého domova, do stacionáre jenom dochází.
• Uživatel muže navštevovat stacionár denne
nebo si vybrat jen nekteré dny .
• Pokud klient nemá možnost vlastní dopravy,
dopravu zajistíme
• Klient si muže objednat ve stacionári stravu
(snídane, svacina, obed) .
• Ve stacionári je stanoven plán aktivit.
Ty jsou plánovány zejména podle potreb klientu
navštevujících stacionár a podle možností
organizace. Uživatelé si pak mohou vybrat
z nabídky programu dle svého zájmu a možností.
Ceny se rídí zákonem 108/2006 Sb.
a jsou prizpusobené
každému klientovi individuálne.

o klienty

se starají
proškolené pecovatelky,
pedagogictí pracovníci,
registrované zdravotní sestry,
sociální pracovníci, fyzioterapeuti.

FARNí CHARITA
PRíBRAM
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