SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace
Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením
Uherský Brod
Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod (DS) je registrovanou
sociální službou příspěvkové organizace SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD se sídlem Za
Humny 2292, 688 01 Uherský Brod. Při poskytování této služby se řídíme zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.
Postupujeme také v souladu s platnými Vnitřními pravidly Denního stacionáře Uherský Brod, která
jsou součástí smlouvy o poskytování služby.
Poslání sociální služby
• v denním stacionáři jsou zajištěny služby sociální péče lidem, kteří jsou z důvodu
mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení částečně nebo úplně závislí na
pravidelné pomoci jiné osoby
• sociální služba pomáhá těmto lidem zvládat základní životní potřeby a podporuje jejich
osobní aktivity
• umožňuje pečujícím členům rodiny být aktivní na trhu práce a ve společnosti
Okruh osob, kterým je služba určena
• osoby se středně těžkým nebo těžkým kombinovaným, mentálním nebo tělesným
postižením ve věku od 16 do 60 let
Osoby, kterým službu neposkytujeme
• služba není určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo
osobám s chronickým duševním onemocněním
• v denním stacionáři není zajištěna odborná zdravotní péče
Zásady sociální služby
• Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům - důsledně zajišťujeme dodržování lidských
práv uživatelů služby, forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost.
• Individuální přístup - rozsah podpory vychází z individuálních potřeb uživatelů služby.
• Podpora k soběstačnosti - motivujeme uživatele k osobní aktivitě, podporujeme jejich
samostatnost.
• Profesionalita – sociální služba je personálně i materiálně zajištěna způsobem, jaký
odpovídá potřebám cílové skupiny.
• Flexibilita - při poskytování péče se snažíme, co nejvíce přizpůsobit potřebám uživatelů a
současně také respektujeme postoj a potřeby lidí, kteří uživateli zajišťují péči v domácím
prostředí.
Pracovní doba
• provoz denního stacionáře je zajištěn v pracovní dny v době do 7:00 do 16:00 hodin
Forma poskytování služby
• ambulantní – v zařízení sociálních služeb

Základní činnosti:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání
jídla a pití, při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové
orientaci samotném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko, vozík)
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při
úkonech osobní hygieny, při použití WC)
• Poskytnutí stravy (zajištění oběda)
• Výchovné, vzdělávací aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost, nácvik a
upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností)
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování)
• Sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede
k rozvoji nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
sociální začleňování
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů)
Všechny výše uvedené služby poskytujeme na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby,
kterou s žadatelem sjednává sociální pracovník.
Přímou obslužnou péči zajišťují a vykonávají pracovníci v sociálních službách, kteří splňují
zákonné podmínky pro výkon této odborné činnosti.

Kontakt:
Mgr. Vladimíra Pažitná, DiS.
Vedoucí DS, sociální pracovnice
tel.: 732 266 684
e-mail: vladimira.pazitna@ssub.cz

