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INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

1. POSLÁNÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ - Letokruhy
Posláním Denního stacionáře Letokruhy je zajistit potřebnou péči seniorům a dospělým, kteří potřebují
pomoc jiné osoby, a umožnit jim smysluplně prožívat čas v bezpečném prostředí.

2. CÍL SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ - Letokruhy
a) Klient má zajištěnu potřebnou péči a podle svých možností se do ní zapojuje.
b) Klient podle svých možností rozvíjí nebo udržuje své schopnosti.
c) Klient navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s dalšími lidmi.
d) Rodina klienta má ulehčenu péči o svého blízkého.

3. CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Věkové kategorie klientů:
 mladí dospělí (19 – 26 let)
 dospělí (27 – 64 let)
 mladší senioři (65 – 80 let)
 starší senioři (nad 80 let)

Službu neposkytujeme:
 pokud je kapacita služby naplněna;
 osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, a kterým vypověděl v době kratší než 6 měsíců

před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností
vyplývajících ze smlouvy;

 osobám s projevy agrese;
 osobám, pro které není vhodný pobyt v kolektivu v uzavřeném prostoru;
 osobám, které potřebují celodenní osobní asistenci.

4. KAPACITA SLUŽBY: v jeden okamžik 7 klientů.
Uvedená kapacita znamená, že v daný okamžik můžeme poskytnout službu maximálně 7 klientům,
přičemž službu mohou v jednom okamžiku využívat pouze 2 klienti, kteří používají mechanický vozík
(prostorové omezení).
Klienti mohou navštěvovat stacionář pravidelně nebo nepravidelně, podle své potřeby.

Služba je poskytována v pracovních dnech v období celého kalendářního roku.
Provozní doba stacionáře je od 7:00 do 15:30 hod.



Stránka 2 z 2

5. ZÁSADY PRÁCE

a) Zachování lidské důstojnosti
Při poskytování služby pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti klientů. Např. při pomoci
s hygienou berou ohled na stud klienta, pokud klient/rodina telefonuje pracovníkovi - pracovník odejde
do jiné místnosti.

b) Rovný přístup
Ke všem klientům je přistupováno stejně, tzn., nikdo není diskriminován ani naopak zvýhodňován.

c) Individuální přístup
Pracovníci vědí, že každý klient má jiné potřeby, zájmy a schopnosti. Tato individuální specifika respektují
při poskytování sociální služby.

6. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

Obce ORP Vsetín


