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I.
ÚĆEL DOKUMENTU
Tento dokument upravuje poslání, cíle, cílovou skupinu uživatelů a zásady, kterými se řídí
poskytování sociální služby v Denním stacionáři Břežany. Je zde uveden také veřejný závazek
a zaručuje se soulad poskytovaných služeb s metodikou.
Současně dokument klade důraz na uplatňování vlastní vůle uživatelů a specifikuje které
materiály Denního stacionáře Břežany chrání uživatele před předsudky a negativním
hodnocením, kterému by mohli být vystaveni.
II.
POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA, ZÁSADY
Poslání
Podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, nabídka aktivního a zajímavého naplnění
času a podpora rodiny uživatele. V průběhu poskytování služby klademe důraz na
individuální potřeby uživatele, rozvíjíme jeho dovednosti a manuální schopnosti.
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Cíle služby
- Podpora v samostatnosti a soběstačnosti
Snažíme se, aby se každý uživatel naučil využívat maximum svých schopností a stal
se co nejméně závislý na pomoci svého okolí.
- Podpora manuálních dovedností a základních pracovních návyků
Rozvinout, podpořit a získat co nejvíce běžných denních pracovních návyků jako např.
příprava jednoduchého jídla, základy stolování, mytí a utírání nádobí, základy
úklidových prací
- Smysluplné prožití volného času
Prostřednictvím nabídky různých forem činností a aktivit umožnit podle vlastní volby
trávit volný čas
- Podpora a pomoc rodině
Pomocí této ambulantní služby umožnit rodině s postiženým dítětem/dospělým/žít
„normální“ život bez obav, zapojit rodinné příslušníky do života zařízení a přispívat
tak k většímu vzájemnému porozumění
Cílová skupina
Služba denní stacionář je poskytována dětem od 6 let věku, mladým lidem a dospělým
osobám ve věku do 40 let se zdravotním – mentálním, mentálním a kombinovaným
postižením.
Službu neposkytujeme:
- osobám bez mentálního postižení
- osobám s hlubokým stupněm smyslového, mentálního a tělesného postižení
- osobám plně imobilním a osobám na invalidním vozíku a to z důvodů prostorových
a personálních
- osobám s poruchou autistického spektra
- osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy nebo poruchy chování závažným
způsobem narušovalo kolektivní soužití
- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje neustálou odbornou zdravotní péči
Služby jsou poskytovány při dodržování těchto zásad:
- individualizace podpory
Vycházíme z individuálních potřeb, přání, možností a schopností uživatele,
plánujeme a naplňujeme osobní cíle a podporujeme je v osobních rozhodnutích.
-

partnerský přístup
Respektujeme volby a názory uživatele, komunikujeme s uživateli tak, aby nám
rozuměli, uživatelé jsou partneři v procesu plánování a poskytování sociální
služby.

-

spolupráce s rodinou
Chceme být nápomocni rodinám uživatelů v doplnění toho, co samy nezvládají
zajistit, v rámci denního stacionáře chceme vytvářet pro uživatele prostředí, které
jim bude příjemné a ve kterém se budou cítit bezpečně.
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III.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách jsou v denním stacionáři
poskytovány tyto služby:
a)podpora a pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
(pomoc při oblékání a svlékání, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, orientace
v prostoru zařízení, parku, hospodářství)
b) pomoc při osobní hygieně či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
(použití WC, sprchování, úkony běžné hygieny)
c) poskytnutí stravy
(stacionář zajištuje možnost dopolední a odpolední svačiny, oběd je povinný. Strava odpovídá
zásadám racionální výživy, při stravování a podávání jídla se snažíme o rozvíjení
samostatnosti v této oblasti).
d)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(pracovně výchovná práce prostřednictvím terapeuticky zaměřené činnosti, vycházíme z IP
uživatele a nabízíme možnosti nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních
dovedností).
e)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
( podpora kontaktů s vrstevníky – společné akce s ostatními poskytovateli služeb-turnaje ve
stolním tenise, boccie, .., s veřejností – návštěvy divadla, kina, nákupy v obchodě, návštěvy
cukrárny, restaurace, dny otevřených dveří pro veřejnost, výlety)
f) sociálně terapeutické činnosti
(socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji a udržení osobních sociálních
schopností podporujících začleňování osob)
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
(individuální podpora v oblasti práv a povinností uživatelů služby, informovanost uživatele,
informace o možnostech podpory členů rodiny – orientace v legislativě, pomoc při jednání na
úřadech)
Uplatňování vlastní vůle
Uživatelé služby Denní stacionář Břežany jsou podporováni v souladu se Zásadami k co
největší míře samostatnosti a zároveň je jim dán prostor k uplatňování vlastní vůle. Více ve
Standardu č. 2 Ochrana práv / Střety zájmů/ a Standardu č. 7 Stížnosti na kvalitu a způsob
poskytování služby.
Ochrana před předsudky a negativním hodnocením
Ochranou uživatelů sociální služby Denní stacionář Břežany před předsudky a negativním
hodnocením se zabývá Standard č. 2 Ochrana práv, Etický kodex zaměstnanců Denního
stacionáře Břežany a Vnitřní pravidla Ochrana uživatelů před předsudky a negativním
hodnocením/ viz příloha č.3/
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IV.
VEŔEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání, cíle, cílová skupina a zásady poskytované sociální služby Denní stacionář
Břežany jsou veřejně vyvěšeny na internetových stránkách (www.zamekbrezany.cz)
a současně jsou k dispozici v písemné a obrázkové formě uživatelům a pracovníkům služby.
Toto veřejné prohlášení je zároveň i oznámením že Denní stacionář Břežany se veřejně
přihlašuje k závazku, že poskytování služby bude probíhat v souladu se zákonem, zásadami
služby a metodickými postupy.

Mgr. Ing. Vít Janků,v.r.
ředitel Zámku Břežany,p.o.
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