
 

 

Denní stacionář 
 

Sociální služba Denní stacionář je v Oblastní charitě Rychnov nad Kněžnou 
poskytována: 

 

 lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 15 let 

 seniorům 

 

 
 

Veřejný závazek 

 

 lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 15 let:  
 

 
 

Poslání 

Posláním Denního stacionáře je poskytnout lidem s mentálním a 
kombinovaným postižením především z Královéhradeckého kraje (popř. i 
z jiných lokalit) pravidelnou pomoc a podporu směřující k zachování nebo 
rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. Umožnit uživatelům 
smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků. Být oporou při 
začleňování do běžné společnosti. 

Cílová skupina 

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 15 let především z 

Královéhradeckého kraje (popř. i z ostatních lokalit), kteří si přejí a potřebují 

pravidelnou pomoc, podporu, aktivně strávené dny v kolektivu, směřující 

k zachování nebo rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů. 

 



Způsob poskytování služeb 

Všestranné rozvíjení a aktivizace osobnosti člověka s mentálním postižením 

respektující zájmy, individuální potřeby a preference.  

Služba je poskytována v denním režimu od pondělí do čtvrtka od 6 h. do 16:30 

h a v pátek od 6 h. do 15:30 h a zahrnuje: 

a) poskytnutí stravy  
b) pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
d) výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
f) sociálně terapeutické činnosti  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí  

Fakultativní činnosti - doprava do stacionáře a zpět, doprava na rehabilitaci, 
apod. 
 

Principy (zásady) poskytování služeb: 

Zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli a při 

poskytování služeb. 

- respektování lidské důstojnosti 
- respektování individuálních potřeb uživatele  
- respektování a motivace k aktivnímu podílu uživatele  
- smysluplné naplňování času uživatele 
- rovnocenný přístup k uživatelům 
- respektování křesťanských hodnot 
- celoživotní vzdělávání pracovníků v přímé péči         
-                                                                                 

Kapacita: 22 uživatelů (kapacita je společná pro všechny cílové skupiny) 

Veřejný závazek je v souladu se základními zásadami poskytování sociálních 

služeb a s druhem poskytovaných služeb. 

 

 



Příloha k veřejnému závazku 

Cíle 

- začlenění do společnosti 
- udržování získaných dovedností 
- rozvoj schopností uživatelů  

 

 

 

 seniorům: 
 

 

Poslání  

Posláním Denního stacionáře je poskytnout denní pobyt seniorům především z 

Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit), podporovat je v samostatnosti 

a soběstačném způsobu života, nabídnout jim zapojení do aktivizačních 

činností, s ohledem na jejich přání, potřeby a zájmy. 

 
Cílová skupina  
Senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří 

potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.  

Způsob poskytování služeb seniorům: 

Služby je poskytovány v denním režimu od pondělí do čtvrtka od 6 h do 16:30 h 

a v pátek od 6 h do 15:30 h a zahrnují: 

a) poskytnutí stravy  
b) pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
d) výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
f) sociálně terapeutické činnosti  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí  
 

 

 



Fakultativní činnosti 

- doprava do stacionáře a zpět, doprava dle požadavků uživatele, na rehabilitaci 

apod. 

Principy (zásady) poskytování služeb: 

Zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli a při 

poskytování služeb. 

- respektování lidské důstojnosti 
- respektování individuálních potřeb uživatele  
- respektování a motivace k aktivnímu podílu uživatele  
- smysluplné naplňování času uživatele 
- rovnocenný přístup k uživatelům 
- respektování křesťanských hodnot 
- celoživotní vzdělávání pracovníků v přímé péči                                                                                        

 

Kapacita:  Denní stacionář 22 uživatelů (kapacita je společná pro všechny cílové 

skupiny) 

Veřejný závazek je v souladu se základními zásadami poskytování sociálních 

služeb a s druhem poskytovaných služeb. 

Příloha k veřejnému závazku 

Cíle     
- smysluplné využití volného času   
- udržování získaných dovedností seniora 
- předcházení sociálnímu vyloučení seniora 
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