Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální služby – denního stacionáře

Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby
DENNÍHO STACIONÁŘE (DS)
Aktualizace k 1. 7. 2016
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.
Sociální služba denního stacionáře 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.
Aktivizační činnost v rámci denního stacionáře probíhá na denních odděleních a
v dílnách.
Hlavním cílem sociální služby denního stacionáře je uživatele aktivizovat,
upevňovat je v každodenních činnostech, pracovních návycích a připravovat je na
samostatný život v přirozeném prostředí s podporou.
 Denní stacionář je možno využívat v pracovních dnech od pondělí do pátku,
a to od 5:30 do 16:00 hodin. V době vánočních svátků je denní stacionář
zcela mimo provoz – bližší informace s dostatečným časovým předstihem na
www.centrum83.cz.
 Sociální služba – denní stacionář je realizována na denních odděleních a
v dílnách umístěných v areálu Centra 83 ve Václavkově ulici a v Havlíčkově
ulici v Mladé Boleslavi.

Sociální službu denního stacionáře zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:
A.







Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Pomoc při svlékání a oblékání včetně speciálních pomůcek.
Pomoc při přesunu na a z vozíku, na lůžko a z lůžka.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Centra 83, ve městě Mladá Boleslav i v jiných městech (např. při výletech).
Pomoc při podávání jídla a pití.
Podávání léků odborným zdravotnickým personálem.
Pomoc při objednávání stravy.

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 Pomoc při úkonech osobní hygieny – např. mytí rukou,….
 Pomoc při použití WC.
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C. Poskytnutí stravy:
 Strava odpovídá zásadám racionální výživy, věku uživatele a potřebám
dietního stravování. Uživatelé mají možnost odebírat obědy – z jídelny Dietka,
příp. od jiných provozovatelů.
 Jídelní lístek Dietky je k nahlédnutí v týdenním předstihu na nástěnce
v jídelně (v Havlíčkově ul.) či na jednotlivých denních odděleních.
 Oběd je vydáván v místě poskytování sociální služby denního stacionáře
personálem Centra 83 nebo uživatelé dochází do jídelny Dietka samostatně,
příp. s doprovodem.
 Stravu zajištěnou Centrem 83 je nutné odhlásit vždy den předem do 12 hodin
v Krámečku Centra 83 (tel. 326 109 259).
D. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 Rukodělné práce.
 Výtvarné, hudební, společenské a sportovní činnosti.
 Nácvik jízdy dopravními prostředky.
 Pracovní aktivizace v terapeutické dílně.
 Nácvik samostatného pohybu v areálu Centra 83 (Václavkova ul., Havlíčkova
ul., mezi areály Centra 83 (Václavkova ul. – Havlíčkova ul.).
 Nácvik orientace v Mladé Boleslavi.
 Konzultace se sexuální poradkyní.
 Účast na, muzikoterapii.
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 Kontakt s přirozeným sociálním prostředím (procházka, obchody, kino,
divadlo).
 Doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na kroužky
 Pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
(vyhledávání služby, objednání, MHD, vlak a autobus: vyhledání trasy,
doprovod na nádraží).
 Pomoc při kontaktu s rodinou (jednání s rodinou, pomoc při konfliktech).
 Pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování (kulturní,
společenské, sportovní akce).
F. Sociálně terapeutické činnosti:

G. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
 Pomoc při vyřizování stížností a reklamací.
 Pomoc při uzavírání smluv.
 Pomoc při jednání s úřady.
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H.





Fakultativní služby:
Perlička.
Canisterapie.
Doprava vozidlem Poskytovatele.
Rekreační pobyty, které jsou hrazeny dle skutečných nákladů uvedených na
přihlášce k pobytu.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE
Péči uživatelům poskytují pracovníci v sociálních službách, vychovatelé,
zdravotní sestry, sociální pracovník, fyzioterapeut, případně proškolení dobrovolníci
a studenti vykonávající odbornou praxi v rámci svého studia v oboru sociálním,
pedagogickém či zdravotním.
PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE
 Volný pohyb uživatele je možný v areálu Centra 83, mezi areály i mimo
Centrum 83 – klíčový pracovník zjišťuje míru nutné podpory nebo pomoci ve
volném pohybu.
 V případě nemoci uživatele přebírá odpovědnost rodina a hlásí do Centra 83
(klíčovému pracovníkovi) jeho nepřítomnost.
 Platby za poskytovanou sociální službu jsou hrazeny pravidelně a včas.
 Uživatel je při nástupu do Centra 83 seznámen s možností podat stížnost na
jakoukoli jemu poskytovanou službu – Schránka stížností.
 Uživatel je při nástupu do Centra 83 poučen o obsahu individuálního
plánování a s funkcí klíčového pracovníka.
 Uživatel je seznámen s Vnitřními pravidly denního stacionáře a je povinen je
respektovat a dodržovat. Jejich porušení a nedodržování může být důvodem
k ukončení Smlouvy o poskytování sociální služby – denního stacionáře.
HRUBÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL DENNÍHO STACIONÁŘE
 Zamlčení výše nebo změny příspěvku na péči.
 Opakované neuhrazení platby za poskytnutou sociální službu.
 Ničení majetku Centra 83.
 Opakované a hrubé napadání (fyzické, slovní) ostatních uživatelů a personálu.
Mgr. Michala Hodboďová, DiS., sociální pracovník denního stacionáře
Mgr.Luďka Jiránková, ředitelka Centra 83
Zpracovala: Mgr. Michala Hodboďová, DiS., dne 26. ledna 2018
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