Informace pro zájemce o službu Denního stacionáře pro seniory
Záhřebská 15, Praha 2
tel. 734 769 952; 734 769 961, e-mail: denni.centrum@cssp2.cz
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Denní stacionář je zařízení pro seniory, kteří potřebují péči druhé osoby, a
nemohou, nebo nechtějí, z různých důvodů zůstávat sami doma (např. dezorientace,
omezená pohyblivost, osamělost). Je určen seniorům se sníženou pohyblivostí
(pokud dojdou s lehkou dopomocí z auta do stacionáře), např. i mírnou formou
demence a dalšími omezeními, která však umožňují pobyt v kolektivu. Výjimkou
jsou tedy lidé, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování častějších zdravotnických
nebo náročných ošetřovatelských úkonů, a dále lidé s poruchami chování, těžkou
formou demence nebo závažnými smyslovými vadami.
Služba je poskytována tak, aby byl klient v maximální možné míře podporován
v samostatnosti a soběstačnosti, a mohl si udržet, příp. posílit své stávající schopnosti
a dovednosti.
Chod stacionáře: Pracovníci stacionáře zajišťují dopolední a odpolední aktivizační
program – tréninky paměti, zdravotní cvičení na židlích, výtvarné techniky, atd. Dle
potřeby pomáhají klientům při sebeobslužných úkonech (jídlo, hygiena, oblékání,
výměna inkontinenčních pomůcek). Pracovníci stacionáře dále poskytují klientům
nezbytný dohled, vč. případného užívání léků. Stacionář má místnost s pohodlnými
křesly, kde si klienti mohou odpočinout. V příznivém počasí je k dispozici posezení
na zahrádce ve vnitrobloku.
Strava je zajištěna v rozsahu oběda a dopolední i odpolední svačiny.
Stacionář je otevřen každý všední den od 7,30 do 16,30 hodin, pátek do 16 hodin.
Klienti si mohou zvolit, které dny budou stacionář navštěvovat, event. zda pouze
dopoledne či odpoledne (také v závislosti na aktuální kapacitě zařízení).
Výše úhrad za služby a stravu se řídí aktuálním ceníkem služeb.
Věci potřebné do stacionáře: přezutí (zůstává ve stacionáři), brýle, kapesník, příp.
léky, inkontinenční pomůcky a náhradní oblečení, jiné osobní věci denní potřeby
Dopravu do stacionáře zajišťuje rodina, příp. CSSP2 (po domluvě s vedoucí
stacionáře).
Přihlášení: Zájemci kontaktují Denní stacionář pro seniory na výše uvedených
kontaktech. Je vhodné domluvit si osobní návštěvu stacionáře. Poté si vyplní žádost o
službu (formulář je k vyzvednutí ve stacionáři, v Klubu aktivního stáří Záhřebská 15,
na recepci CSSP2 Máchova 14 a ke stažení na webových stránkách www.cssp2.cz).
Žádost je možné poslat poštou na adresu CSSP2 nebo odevzdat osobně ve stacionáři.
Na základě žádosti proběhne tzv. sociální šetření – osobní jednání vedoucí stacionáře
s žadatelem o službu. Jednání, při kterém se zjišťují potřeby žadatele a možnosti
poskytování služby, probíhá v domácím prostředí. Žadatel je seznámen s nabízenou
službou a obdrží veškeré potřebné informace. Se žadatelem je dohodnut výchozí
individuální plán péče. Poté je uzavřena Smlouva o poskytnutí služby denního
stacionáře.
Stacionář je součástí Centra sociálních služeb Praha 2 (CSSP2), organizace zřízené
městskou částí Praha 2. Služby sociální péče poskytuje ve shodě s ustanoveními
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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