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dle potřeby

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Denní stacionář
POSLÁNÍ


Služby stacionáře nabízíme seniorům a osobám s tělesným či zdravotním postižením (nejen
z Prahy 2), kteří přes den nemohou, nebo nechtějí, z různých důvodů zůstávat sami (např.
dezorientace, omezená pohyblivost, osamělost), a večer si přejí vrátit se do svého domova.
Postaráme se o seniory se sníženou pohyblivostí, dále např. mírnou formou demence a dalšími
omezeními, která však umožňují pobyt v kolektivu.

CÍLE DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SENIORY





Zkvalitňovat a zpestřovat nabídku poskytovaných aktivit
Zkvalitňovat nabídku stravování společně s klienty
Zkvalitňovat interiéry DSt i využívaného vnitrobloku, průběžně doplňovat pracoviště DSt
potřebným vybavením
Vzdělávat a motivovat pracovníky

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SENIORY
1. Služby jsou poskytovány důstojně
základem při poskytování našich služeb je zachování důstojnosti našich klientů
2. Služby jsou poskytovány odbornými pracovníky.
3. Služby jsou poskytovány individuálně
s každým klientem se domlouváme, jaké služby potřebuje, jakým způsobem mu je budeme
poskytovat tak, abychom maximálně vyšli vstříc jeho zvyklostem a potřebám; naši domluvu
zaznamenáváme v individuálním plánu poskytování služeb. Při naplňování potřeb klientů je
uplatňován individuální a partnerský přístup.
4. Podpora aktivního přístupu a samostatnosti klientů
pomáháme klientům při řešení jejich nepříznivé sociální situace, zároveň s tím je služba
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.
5. Spolupráce s dalšími službami Centra sociálních služeb Praha 2
spoluprací s dalšími službami CSSP2 (Klub aktivního stáří, Jesle) naše klienty podporujeme
v obohacujících společenských kontaktech
6. Zvyšování kvality služeb
neustále usilujeme o zvyšování kvality námi poskytovaných služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA
Senioři a osoby s tělesným či zdravotním postižením, kteří nemohou z důvodu věku nebo zdravotního
postižení zůstávat sami doma, a potřebují péči druhé osoby.
Věková struktura:
 mladší senioři 65 - 80 let
 starší senioři 80 +

