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Denní stacionář – popis realizace
Denní stacionář je ambulantní sociální služba poskytovaná v Jungmannově
ulici 670, Roudnice nad Labem.
Posláním denního stacionáře je nabídnutí aktivizačních činností osobám
s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří
zůstávají v sociální izolaci domácího prostředí, bez možnosti dostatečného sociálního
kontaktu. Nabízené činnosti směřují k udržování a získávání sociálních dovedností a
kontaktů v příjemném prostředí stacionáře prostřednictvím kvalifikovaného
personálu.
Prostřednictvím kvalifikovaného personálu jsou naplňovány cíle:
- Posílit sociální začlenění uživatelů.
- Aktivizace uživatelů v rámci jejich možností.
- Co nejdelší setrvání uživatelů v domácím prostředí.
Služba je poskytovaná uživatelům v místě jejich bydliště, v Roudnici n. L. a jejích
spádových obcích do 20 km od Roudnice n.L.
Služba je sjednaná a poskytovaná v pracovní dny v době od 7.00 do 15,30, po
domluvě až 17.00 hodin. Přesný den a čas poskytování služby jsou předmětem
dohody mezi uživatelem (případně jeho zákonným zástupcem – dále jen ZZ) a
poskytovatelem.
Služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Službu zajišťují dvě PSS.
Okamžitá skupinová kapacita DS činí 10 míst, okamžitá kapacita při práci
s jednotlivcem 2.
Cílová skupina:
- osoby se zdravotním postižením
- senioři
-

Věková struktura:
- dospělí (27-64 let)
- mladší senioři (65-80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

osoby s chronickým duševním
onemocněním
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Negativní cílová skupina:
1) osoby s infekčním onemocněním, ohrožující ostatní uživatele a PSS
2) osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
3) osoby hluchoslepé
4) osoby, kterým chybí základní sociální návyky (agresivita, nesnášenlivost kolektivu
apod.), takže nejsou zajištěny podmínky pro bezpečné poskytnutí služby
5) osoby, které trpí duševním onemocněním, kterým ohrožuje sebe a PPS
6) osoby, které trpí těžkým či hlubokým mentálním postižením
7) osoby závislé na alkoholu a návykových látkách nebo trpící jejich abstinenčními
příznaky
8) osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování služby (zejména osoby zcela
imobilní a zcela inkontinentní)
Denní stacionář PNsP poskytuje:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Základní činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Ø Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Ø Pomoc a podpora při oblékání včetně speciálních pomůcek
Ø Pomoc a podpora při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru
Ø Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
Ø Pomoc při úkonech osobní hygieny
Ø Pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
Ø Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování
Ø Dovoz oběda
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost, pomoc při
uplatňování práv – paušální úhrada
Ø Pracovně výchovná činnost
Ø Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností
Ø Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního
uplatnění
Ø Upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporující sociální začleňování osob
Ø Činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a
dovedností podporující sociální začleňování.
Ø Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Ø Základní sociální poradenství (sociální služby, příspěvek na péči,
příspěvek na mobilitu, ZTP, příspěvek na bydlení, žádost do Domova pro
seniory atd.)
ostatní
Ø za omluvený den
Ø za neomluvený den
fakultativní služby
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Ø
Ø
Ø
Ø

pronájem jídlonosiče – paušál
pochůzky (lékař, lékárna, banka, pošta, obchod apod.)
doprava vč. 21% DPH
výlety a další akce pořádané sociální službou – dle kalkulace akce

V případě zájmu o denní stacionář probíhá jednání se zájemcem o službu,
které provádí sociální pracovnice. Dále zájemce vyplní žádost o službu. Pak proběhne
sociální šetření. Pokud sociální pracovnice shledá důvody k zavedení sociální služby
z důvodu nepříznivé sociální situace žadatele, je podepsána smlouva. Smlouvu
vyhotoví vedoucí SSP ve dvou výtiscích s platností originálu, oba výtisky podepisuje
poskytovatel i uživatel, každému jedna náleží. Při jednání sociální pracovnice předá
zájemci platná vnitřní pravidla denního stacionáře a všechny body pravidel vysvětlí.
Uživatelé mají k dispozici kuchyňskou linku s lednicí, mikrovlnnou a
elektrickou troubu na pečení, ložnici k odpočinku (pro tři uživatele), bezbariérovou
koupelnu se sprchovým koutem, bezbariérové WC. Z důvodu dodržování hygieny zde
uživatelé mají k dispozici dezinfekční mýdla v dávkovačích a papírové jednorázové
ručníky. Pracovnice v sociálních službách (dále PSS) zde využívají také malý sklad na
ergoterapeutické pomůcky. Uživatelé mohou trávit svůj čas při posezení na verandě
s nastavitelnou markýzou.
Uživatelé mohou využívat k dopravě do DS a zpět dodávkový automobil Ford
Transit. Pro uživatele jsou zajištěny snídaně a svačiny zdarma. Obědy jsou
uživatelům dováženy z kuchyně PNsP.
Pečovatelky s klienty provádějí aktivizační činnosti dle jejich zájmů a
schopností, stálý je čas snídaně, svačiny a obědy. Občas jsou zařazeny výlety po
okolí. Přesný rozsah a doba poskytovaných služeb je rozepsána v individuálním plánu
uživatele.
Zpětná vazba je zjišťována písemně dotazníky i osobními rozhovory.
Připomínky a případné nedostatky jsou průběžně řešeny.
Každý rok probíhá interní audit externím pracovníkem v rámci systému
managementu jakosti. Poskytovatel je držitelem certifikátů jakosti ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

V Roudnici nad Labem 11.7.2017

Bc. Bohdana Kutilová, DiS.
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