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Druh sociální služby:
Poskytovatel:
Místo poskytování služby:
Webové stránky:
Kapacita:
Cílová skupina:
Věková kategorie:

Denní stacionář – ambulantní sociální služba
Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb Mladá Boleslav
Václavkova 950/II, Havlíčkova 447, 293 01 Mladá Boleslav
www.centrum83.cz
90 míst
osoby s mentálním a kombinovaným postižením
7 – 64 let (věk pro přijetí: 7 – 45 let)

Poslání denního stacionáře
Posláním denního stacionáře je poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc a podporu při
zvládání běžných denních činností a sociálních dovedností a při tréninku pracovních činností v takové
míře, aby byly rozvíjeny či zachovány schopnosti uživatelů a snižovala se závislost na poskytované
sociální službě.

Strategický cíl denního stacionáře
Strategickým cílem denního stacionáře je rozšiřování a zlepšování sociálních návyků a
pracovních dovedností uživatelů s ohledem na jejich měnící se individuální potřeby a snižující se
podporu rodičů v budoucnu tak, aby byl uživatel v co největší možné míře samostatný a soběstačný.
Popis sociální služby – denního stacionáře
Sociální služba denní stacionář je určena lidem s mentálním či kombinovaným postižením
ve věkovém rozmezí 7 – 64 let (věk pro přijetí: 7 – 45 let), jejichž stav vyžaduje speciální podmínky
pro získávání dovedností a návyků k jejich seberealizaci, a kteří potřebují pravidelnou podporu a
pomoc nebo dohled jiné fyzické osoby při zvládání sebeobsluhy, běžných denních činností, vzdělávání
a při zácviku v pracovních dovednostech. Vztah mezi uživatelem a Centrem 83 vzniká na základě
uzavření písemné Smlouvy o poskytování sociální služby – denního stacionáře (dále jen Smlouva).
Při podpisu Smlouvy jsou uživateli, jeho zákonnému zástupci či opatrovníkovi předána
písemná Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby denního stacionáře, aktuální Úhradovník za
sociální službu denní stacionář Centra 83 (dále jen Úhradovník) a Osobní dotazník pro uživatele
denního stacionáře Centra 83. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který spolu
s uživatelem a případně i s jeho rodinou vypracovává individuální plán. Individuální plán obsahuje:
cíle, metody, postupné kroky vedoucí k naplňování cíle, vyjádření uživatele, vyjádření zaměstnanců,
kteří s uživatelem pracují a vyjádření rodiny uživatele. Sociální služba denního stacionáře je
přizpůsobena věku, míře potřebné podpory a zájmu uživatele a jeho rodiny a je vedena
kvalifikovanými pracovníky.
Sociální služba denního stacionáře je poskytována za úhradu – hradí se strava a úkony péče.
Denně je poskytován oběd (uživatelé mají možnost odebírat oběd z místní jídelny Dietka nebo mohou
dle svého uvážení navštěvovat okolní restaurační zařízení). Úkony péče se účtují dle skutečně
spotřebovaného času (blíže viz Úhradovník).
Sociální služba denního stacionáře zajišťuje běžné úkony péče o vlastní osobu; poskytuje
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podmínky pro osobní hygienu a pomoc při osobní hygieně; poskytuje výchovné, vzdělávací,
aktivizační a sociálně terapeutické činnosti; zprostředkovává kontakt se společenským prostředím;
poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Uživatelé mohou využívat fakultativní služby: perličku, canisterapii a dopravu vozidlem
Poskytovatele (blíže viz Úhradovník).
Uživatelé mohou také využívat kroužky realizované partnerskou organizací SPMP
Mladá Boleslav (např. taneční, výtvarný, zumba, vaření atd.). Mohou se účastnit výletů, jednodenních
kulturních a sportovních akcí, festivalů, soustředění, rehabilitačních letních a zimních pobytů,
zahraničních pobytových a poznávacích zájezdů. Ty jsou pořádány buď Centrem 83, nebo SPMP
Mladá Boleslav.
Časové vymezení sociální služby – denního stacionáře
Sociální služba je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku od 5.30 do 16.00
hodin. Aktivizační činnost probíhá v rámci denních oddělení a dílen pod vedením kvalifikovaných
pracovníků v sociálních službách a pedagogických pracovníků.
Materiálně technické zabezpečení sociální služby – denního stacionáře
Sociální služba denního stacionáře je rozčleněna následovně:
 Denní oddělení – Havlíčkova ulice 447 v Mladé Boleslavi (přízemí budovy).
 Denní oddělení – Havlíčkova ulice 447 v Mladé Boleslavi (suterén budovy).
 Denní oddělení – Václavkova ulice 950 v Mladé Boleslavi (1. pavilon - přízemí).
 Denní oddělení – Václavkova ulice 950 v Mladé Boleslavi (3. pavilon – přízemí a první patro).
 Denní oddělení – Václavkova ulice 950 v Mladé Boleslavi (4. pavilon – přízemí).
 Dílny – Havlíčkova ulice 447 v Mladé Boleslavi (suterén, 1. patro budovy).
Denní stacionář sídlí od roku 1991 v areálu Centra 83 ve Václavkově ulici 950 v Mladé
Boleslavi. Jedná se o bývalý areál jeslí a MŠ z r. 1978, který jsme převzali v roce 1991, kde se
nacházejí čtyři denní oddělení a jedna pracovní dílna. V roce 2006 došlo k rozšíření Centra 83 o další
objekt v Havlíčkově ulici 447, kde jsou umístěny dílny a oddělení.
Vlastníkem nemovitostí je Středočeský kraj, který předal objety k použití pro činnost Centra
83. Oba objekty se nacházejí v centru města Mladá Boleslav, 5 minut od sebe a 10 minut chůze od
autobusového a vlakového nádraží. Areál ve Václavkově ulici má pro uživatele k dispozici zahradu,
sportovně rekreační hřiště a venkovní bazén. Areál v Havlíčkově ulici disponuje zahradou,
přizpůsobenou na pořádání kulturních akcí. Všechny prostory pro denní stacionář (denní místnosti,
prostory pro dílny, sklady, rehabilitační místnost s vanou pro perličkovou koupel, jídelna a sociální
zázemí) jsou v obou areálech zrekonstruované pro potřeby Centra 83 a nechybí zde ani svislé plošiny
pro bezbariérový přístup.
Sociální pracovník denního stacionáře:
Mgr. Michala Hodboďová, DiS., tel.: 739 415 536
michala.hodbodova@centrum83.cz
Vedoucí denního stacionáře:
Mgr. Iva Dvořáková, tel.: 326 792 034, 732 456 468
iva.dvorakova@centrum83.cz
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Vedoucí denního stacionáře:
Kateřina Rajlová, DiS., tel.: 326 109 250, 727 966 701
katerina.rajlova@centrum83.cz
Zpracovala: Mgr. Michala Hodboďová, DiS., dne 11. dubna 2017
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