Jistoty Domova,z.ú., kancelář tř. Václava Klementa 35, 293 01 Mladá Boleslav

Informace pro zájemce o službu Denního stacionáře
Denní stacionář zajistí péči o Vaše blízké syna, dceru, maminku, tatínka, babičku,
dědečka. V zařízení denního stacionáře převezmeme Vaši péči v době, kdy potřebujete např.
vykonávat své zaměstnání.
Denní stacionář je ambulantní zařízení rodinného typu pro maximálně 5 klientů.
Klientům zaručujeme ohleduplnost, empatii a individuální přístup.
POSLÁNÍM SLUŽBY JE: občanům, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku
svého fyzického nebo psychického omezení soběstačnosti z důvodu nemoci nebo stáří,
umožnit život v pohodlí domova.
KDO MŮŽE SLUŽBU ČERPAT?
 senioři
 osoby se zdravotním postižením
KDY LZE PŘIJÍT?
 v pracovní dny PO - PÁ
 provozní doba 7.30 hod. - 16.00 hod.
JAK POŽÁDÁT O PŘIJETÍ
 telefonicky kontaktovat vedoucí služby: I. Koudelová, tel. 728 985 457
KDE SE DENNÍ STACIONÁŘ NACHÁZÍ
 tř. Václava Klementa 175/16, Mladá Boleslav
KDO ZAJISTÍ DOPROVOD DO SLUŽBY
 rodinný příslušník
 náš pracovník služebním vozem, včetně pomoci s vypravením z domova
KDO SLUŽBU POSKYTUJE
 pracovník přímé obslužné péče - asistent
 dobrovolník
JAK JE ZAJIŠTĚNO STRAVOVÁNÍ
 přinesenou vlastní stravou z domova ( uložena v označeném boxu v lednici)
 svačiny a obědy vlastní nebo zajištěné poskytovatelem služby
KOLIK SLUŽBA STOJÍ
Výsledná cena služby se skládá z:
1. ceny za hodin pobytu
2. ceny za poskytnutou stravu
3. ceny za poskytnutou fakultativní činnost
CENA: včetně poskytnutí základních činností je 30,- Kč za 1 hod. pobytu
CO SI DO SLUŽBY PŘINÉST
 pohodlné přezůvky a náhradní oblečení
 kartičku pojištěnce ZP, léky připravené v dávkovači na dobu pobytu
 kompenzační pomůcky (chodítko, inkontinentní pomůcky apod.)
 oblíbené věci pro trávení volného času (knihu, pletení, hry, apod.)
 minerálku, sladkost apod.
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CO SE V DENNÍM STACIONÁŘI DĚLÁ



jednotlivé aktivity se uzpůsobují momentálním možnostem klientů
klient má právo svého rozhodnutí zda se aktivně do činnosti programu zapojí

PROGRAM DOPOLEDNÍ : 6.00 – 12.00
7.30 - 8.00

10.00 - 10.30

10.30 – 12.00
program dle
počasí

8.00 - 8.30

8.30 - 9.00

9.00 - 10.00

volný program

trénování paměti

cvičení s hudbou

aktivity

přivítání

datum, hodiny

protahování

malování

podání snídaně

den v týdnu

uvolňování

lepení, stříhání

káva,čaj atd.

svátky

míčkování

jemná motorika

procházka

aktuality z tisku

narozeniny

práce na PC

zahradní práce

svačina
příprava svačiny
podání svačiny

zpívání
film - příroda

PROGRAM ODPOLEDNÍ : 11.30 - 18.00
12.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

oběd

odpočinek

trénování paměti

svačina

dle počasí

Pomoc s

příprava stolování

relaxační hudba

společenské hry

příprava svačiny

procházka

vypravením

podání oběda

předčítání

význam slov

podání svačiny

odpočinkové hry

úklid po obědě

křížovky
odpočinek na
lůžku

kognitivní cvičení

Odvozy klientů

vzpomínky

JAKÉ ÚKONY SLUŽBA POSKYTUJE
DRUH ÚKONU
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek, 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 3. pomoc při prostorové
orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 4. pomoc a podpora při podávání jídla a
pití,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při
úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy: 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající
věku zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1.pracovně výchovná činnost, nácvik a
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 2. vytvoření
podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti: 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí: 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných
zájmů.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Druh činnosti / úkonu
Praní , sušení, žehlení prádla v provozovně poskytovatele
Dovoz klienta služebním vozem ve městě Mladá Boleslav
Dovoz klienta služebním vozem z obcí v regionu Mladoboleslavska

CENA
ÚKONU

120,-Kč / hod.

120,-Kč / hod.
15,-Kč /svačina
75,-Kč /oběd
120,-Kč / hod.
120,-Kč / hod.
120,-Kč / hod.

120,-Kč / hod.

Cena
70,-Kč / 1 kg
20,-Kč / 1cesta
9,-Kč / 1 km
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