denní stacionář pro seniory

Služba nemůže být poskytnuta

Poslání

Posláním Denního stacionáře pro seniory je zabezpečit péči a podporu seniorům, kteří nemohou přes den setrvat ve svém domácím prostředí z důvodu nepříznivé sociální situace. Nepříznivá sociální situace je určité
omezení způsobené
věkem, onemocněním či postižením.
Pomáháme pečujícím rodinám, kterým
touto službou nabízíme sdílení péče
o jejich blízkého.

● Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování častějších zdravotnických nebo
náročných ošetřovatelských úkonů
● Osobám imobilním, pokud se nejsou schopny ani s podporou přesunovat z vozíku
● Osobám se zdravotním postižením (neslyšící, mentálně postižení)

Nabídka aktivizační činností:
● Trénink paměti - hry s písmeny, křížovky, hádání slov ve větě a podobně
● Canisterapie, muzikoterapie - léčebné působení psa na člověka a léčba hudbou
● Práce s hlínou, papírem, pečení a podobně
- léčba pomocí manuálních činností k procvičení jemné motoriky

Cíle
● Podporovat udržení nebo zlepšení fyzické
a psychické schopnosti klientů
● Podporovat soběstačnost klientů
● Umožnit klientům aktivní trávení dne

Poskytované služby
● Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
● Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
● Poskytnutí stravy
● Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
● Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
● Sociálně terapeutické činnosti
● Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
● Přeprava klientů do zařízení a zpět domů
autem Charity Opava jako fakultativní služba

Pro koho je určeno zařízení
● Osoby od 60 let věku, které přes den nemohou nebo nechtějí zůstávat sami a odpoledne si přejí vrátit se do svého domova
Klientům z Opavy, z příměstských části Opavy
a z obcí do vzdálenosti 7 km od Opavy, nabízíme službu přepravy z místa bydliště do stacionáře a zpět dle Ceníku.

● Návštěva kulturních a společenských akcí
● Vycházky - například do přírody, spojené
s návštěvou zámku či hradu
● Duchovní služba - jedenkrát až dvakrát za
měsíc mše svatá, pravidelné návštěvy kněze
● Mezigenerační setkávání - pravidelné setkávání klientů, zaměstnanců a rodinných pečovatelů, návštěva dětí z MŠ a ZŠ
● Kondiční cvičení

K naplňování poslání a cílů
užíváme tyto etické principy:
● Empatie
● Respekt
● Naslouchání
● Povzbuzování
● Motivace
● Vstřícnost
● Optimismus
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● Odbornost
● Diskrétnost
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