Druhá cílová skupina (věk: 65 let a více)

POSLÁNÍ
Denní stacionář Kobeřice je ambulantní sociální
služba,

jejímž

uživatelům

posláním

individuální

je

pomoc

poskytovat
a

podporu

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o

• senioři, kteří vyžadují pomoc při zvládání
běžných činností

• poskytnutí stravy

a rozvoji dovedností nových. Skrze stimulující
podporu

samostatnosti

v oblasti

vytváření

kontaktů s vrstevníky a orientaci v přirozeném
prostředí. Uživateli této služby jsou lidé
z regionu Hlučínsko, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci - senioři starší 65 let a lidé
s postižením ve věku 18 – 64 let.

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

KOMU SLUŽBA URČENA NENÍ
• osobám trpícím akutním infekčním nebo
respiračním onemocněním
• osobám, které potřebují trvalou lékařskou
péči ve zdravotnickém zařízení
• osobám s diagnózou duševního onemocnění

Služba je určena pro uživatele z regionu
Hlučínsko a je rozdělena do dvou cílových
skupin
První cílová skupina (věk: 18 – 64 let)

pobyt v kolektivním zařízení)
• osobám s poruchami paměti, které jim
znemožňují pobyt v kolektivním zařízení
(různé

• osoby se zdravotním postižením

• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí

typy

demence,

Alzheimerova

Ceny za jednotlivé úkony jsou stanoveny
v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb. a
vyhlášku č. 505/2006 Sb.
Cena za hodinu je 90,- Kč.

choroba, aj.)
• osobám

závislým

na

omamných

a

návykových látkách

Tato výše se poměrně krátí podle délky
trvání nasmlouvaného úkonu (dále viz Ceník

s poruchami autistického spektra
• osoby s kombinovaným postižením

prostředím

CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

• osoby s mentálním postižením, včetně osob
• osoby s fyzickým postižením

• zprostředkování kontaktu se společenským

(např. s projevy agrese, která by narušila
• osobám s projevy autoagrese

KOMU JE SLUŽBA URČENA

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu

vedoucí k udržení jejich stávajících dovedností
prostředky a aktivizaci se také zaměřuje na

vlastní osobu

služby).

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Dle

§

46

zákona

108/2006

Sb.

poskytujeme službu denní stacionář. Touto
službou nabízíme:

Uživateli je účtován strávený čas ve stacionáři za
každou započatou čtvrthodinu. Např. Strávil-li
uživatel ve službě 25 minut, bude mu zaúčtováno
30 minut, tj. 45,- Kč. Odebere-li uživatel 50
minut, bude mu zaúčtována 1 hodina, tj. 90,- Kč.

• motivace

Dále nabízíme:
Fakultativní činnosti a to dle aktuálního
Ceníku služby

•

Svozy/odvozy uživatelů do
stacionáře

•

k získání

nových

dovedností
• empatie pracovníků vůči uživatelům
• aktivní spolupráce s rodinami uživatelů

Masáže

•

uživatele

Doprovody a svozy uživatelů na
kulturní a jiné akce

DENNÍ STACIONÁŘ

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti a
rozvoje

uživatele

s ohledem

na

jeho

KOBEŘICE

individuální schopnosti a možnosti
• rozvoj mezilidských vztahů,

navázání

nových socio-kulturních vztahů
• vytvoření aktivní skupiny uživatelů, kteří

KAPACITA SLUŽBY
Kapacita

denního

stacionáře

i

okamžitá

se budou podílet na činnosti stacionáře

kapacita je 8 uživatelů denně.

KONTAKTY

Budova bývalého Obecního úřadu – prostory
jsou po rekonstrukci, plně bezbariérové

FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Vedoucí služby/sociální pracovník

Jedná se o ambulantní službu s provozní dobou

Poskytne Vám bližší informace o službě

každý všední den od 7.00 – 16.00 hodin (mimo
státem uznané svátky)

• individuální

přístup

Slezská 195/53, Kobeřice

Tel.: 602 124 532

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
a

partnerství

k uživatelům s ohledem na jejich mentální,

e-mail: domastacionar@seznam.cz
www.domakoberice.cz

fyzické schopnosti a aktuální stav

číslo účtu:

• samostatnost a podpora nezávislosti

210004069/0300

• flexibilita a proměnlivost služby

(včetně výtahu).

747 27
Naši činnost podporují:

