Charita Krnov - Denní stacionář Charity Krnov, Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov

Veřejný závazek
Proč tu jsme (poslání zařízení):
Posláním Denního stacionáře v Krnově je předcházet osamělosti a mírnit sociální vyloučení
seniorů a osob s tělesným postižením. Podporujeme jejich soběstačnost, vytváříme příjemné
prostředí pro jejich setkávání s vrstevníky a aktivní využívání volného času. Přispíváme k tomu,
aby prožívali svůj život radostně a důstojně.
Cíle služby:
 zajistit uživatelům potřebnou pomoc a pocit bezpečí v laskavém prostředí stacionáře v době
nepřítomnosti rodinných příslušníků
 vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních
činností
 pomoci uživatelům při zachování soběstačnosti v běžných denních činnostech (během
stravování, oblékání, pohybu, při hygieně, použití WC)
 zprostředkování společenských kontaktů s vrstevníky i širokou veřejností, udržování zájmu
uživatelů o dění ve společnosti
 podpora dobrého psychického stavu uživatelů (odbourávání pocitů osamění, posilování
sebevědomí a pocitu moci být pro druhé užitečný)
 procvičování a udržování komunikačních dovedností (schopnosti vyjadřování, čtení, psaní)
 pomoci zachovat přirozený denní režim (pomocí pravidelnosti v časech docházení
do stacionáře, v časech jednotlivých aktivit, stravování atd.)
Cílová skupina = komu je naše služba určena:
 senioři,
 osoby s tělesným postižením,
kteří mají trvalé bydliště v Krnově a blízkém okolí (do 10 km) a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
Negativní cílová skupina = komu naše služba není určena:
 osobám, které se během pobytu v DS neobejdou bez poskytování zdravotnických úkonů
jako např. aplikace injekcí, převazy ran, čištění katetru nebo PEG-u apod.
 cizincům, kteří nehovoří českým ani slovenským jazykem
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Věková kategorie uživatelů služby:
 dospělí (27 - 64 let)
 mladší senioři (65 - 80 let)
 starší senioři (nad 80 let)
Principy služby:
 Uživatel je náš partner.
 Každý člověk je jiný a takto k němu přistupujeme.
 Jsme odborně zdatný tým.
 Vážíme si křesťanských hodnot jako je úcta, zájem o člověka, upřímnost ve vztazích,
laskavé jednání.
Druh poskytované služby:
Jedná se o ambulantní zařízení - Denní stacionář, dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách, pro denní pobyt uživatelů s každodenním návratem domů.
Kapacita služby:
 15 uživatelů
Druhy poskytovaných činností:
V zařízení jsou dle §46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dle §12 prováděcí
vyhlášky č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu, poskytovány tyto základní činnosti:








pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a dále tyto fakultativní činnosti:
 doprava uživatelů do stacionáře a zpět
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Nabídka aktivizačních činností:
 paměťové hry, doplňovačky, luštění křížovek
 četba novin a časopisů
 pracovní činnosti (práce s papírem, s hmotou, s vlnou...)
 poslech hudby, zpěv, dechová cvičení
 různé společenské hry
 vzpomínkové techniky (reminiscence)
 vycházky, návštěva kulturních akcí
 společenské oslavy (Den matek, Den seniorů, vánoční posezení, oslava narozenin...)
 a mnohé další....
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