SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM
Denní stacionář
Denní stacionář je ambulantní služba pro osoby, které v důsledku svého nepříznivého
zdravotního stavu mají obtíže zvládat obvyklé denní aktivity bez pomoci jiné fyzické osoby.
Denní stacionář pomáhá zvládat těmto osobám běžné denní činnost bez pomoci jiné fyzické
osoby, naplňovat si základní potřeby a žít běžný život ve společnosti tak, aby byly co nejméně
závislí na pomoci svého okolí.
Zpravidla bydlí doma se svou rodinou, jež o ně pečuje. Jejich situace jim obvykle nedovoluje,
aby pracovali, a zároveň nejsou schopni trávit čas sami bez pomoci další osoby. V denním
stacionáři je doplňována péče rodiny, aby rodinní příslušníci nemuseli svůj soukromý
i pracovní život podřídit péči o osobu s postižením a mohli žít svůj vlastní život.
Cílovou skupinou této služby jsou:
 osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení
 osoby s chronickým duševním onemocněním
V denních stacionářích je prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků poskytováno:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (cvičná kuchyňka, příprava
jídla, základy stolování, apod.),
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 poskytnutí stravy,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (muzikoterapie, hipoterapie, apod.),
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (vycházky, účast na kulturních
a sportovních akcích, apod.),
 sociálně terapeutické činnosti (pracovní terapie, práce v keramické, dřevařské,
výtvarné dílně, apod.),
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Na Znojemsku je možné využít sociální službu denní stacionář u těchto organizací:
Oblastní charita Znojmo - Denní stacionář sv. Damiána
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem ve věku
7 – 64 let
Adresa: Mašovická 10, Znojmo – Hradiště
Telefon: 515 220 204, 604 294 184
E-mail: damian@znojmo.charita.cz
Web: www.znojmo.charita.cz
Zámek Břežany, příspěvková organizace – Denní stacionář
Cílová skupina: osoby se zdravotním – mentálním, mentálním a kombinovaným postižením
ve věku 6 – 40 let
Adresa: Břežany 1, 671 65 Břežany
Telefon: 515 277 504
E-mail: dsbrezany@zamekbrezany.cz
Web: www.zamekbrezany.cz
Více informací o všech sociálních službách www.socialnisluzby-znojemsko.cz

