
Cílová skupina: 
 

 Denní stacionář mohou navštěvovat senioři od 65 let věku, kteří potřebují dopomoc jiné osoby.  

 Výjimku mohou tvořit osoby mladší 65 let, pokud mají sníženou soběstačnost ze zdravotních důvodů a 
souhlasí s programem zařízení, který neodpovídá jejich cílové skupině (souhlas je přílohou Smlouvy). 
 
Cílem naší služby je spokojený klient, který má den zaplněný různorodou činností i odpočinkem, zvládá 
péči o vlastní osobu a je schopen navazovat nové společenské kontakty.(Služba působí aktivně, směřuje 
k rozvoji samostatnosti, vede klienta ke zvládání nepříznivé životní situace a tím působí jako prevence 
sociálního vyloučení a posiluje sociální začleňování klienta.) 
 
Práce v našem zařízení se řídí těmito zásadami: 
 

 Službu a péči individuálně přizpůsobujeme potřebám klienta, jeho věku a stavu  

 Službu poskytujeme v klidném a bezbariérovém zařízení, jehož prostředí se co nejvíce přizpůsobuje 
rodinnému.  

 Službou napomáháme klientům v zachování pocitu vlastní hodnoty, důstojnosti a udržení dobré kvality 
života.  

 Podporujeme klienty v činnostech, které si ještě mohou obstarat sami.  

 Službou doplňujeme péči ostatních členů rodiny, přátel nebo známých. 
 
Podmínky pro poskytování služby: 
 

 Služba je poskytována na základě uzavřené písemné Smlouvy.  

 Služba je Klientem hrazena do výše stanovené vyhláškou, zpravidla z příspěvku na péči.  

 Služba poskytuje základní služby stanovené Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 
 a vyhláškou č. 505/2006 Sb. § 46. 

 
Naše služby nejsou určeny: 

 

 Osobám s mentálním postižením z důvodu odlišného pracovního přístupu  

 Osobám zcela nevidomým a neslyšícím z důvodu specifického pracovního přístupu  
a podmínkám v zařízení  

 Osobám s duševním onemocněním (těžké deprese, schizofrenie, fobie apod.) 
 
Pro vyplnění volného času nabízíme: 
 

 Tělesné činnosti (lehké cvičení, protahování, cvičení při hudbě a na šlapadlech, míčové hry, bazální 
stimulaci)  

 Pracovní činnosti (rukodělná práce -kreslení, stříhání, lepení, pletení, háčkování, modelování, pečení, 
péče o květiny)  

 Oddechové činnosti (poslech hudby a zpěv, sledování televize a DVD, četba tisku, předčítání knih, 
luštění křížovek a vědomostních kvízů, společenské hry, odpočinek v relaxačním křesle nebo na lůžku, 
procházky)  

 Nácviky denních činností např. chůze s kompenzačními pomůckami, trénink paměti apod.  

 Různé společenské akce (koncerty, vystoupení, besedy, oslavy svátků a narozenin klientů)  

 Pro věřící spoluobčany návštěvy kněze nebo pastora 
 
Dále nabízíme: 
 
⇒stravování pro klienty (snídaně, oběd, svačina) a zajištění pitného režimu 

⇒možnost koupele v bezbariérovém sprchovém koutě 

⇒bezplatné poradenství v oblasti sociálních služeb 

 
Ve spolupráci s dalšími středisky Charity Bystřice pod Hostýnem je možné využít přepravu charitním 
vozidlem do Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově nebo služeb kadeřnice a pedikérky. 


