PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY
Chvalovická 1042, 289 11 Pečky, IČ: 61883531, tel.: 321 785 468, 720 467 607
e-mail: info@pspecky.cz, web: www.pspecky.cz

Denní stacionář Pečky
Informace pro zájemce a rodinné příslušníky
Kde je stacionář a jeho provozní doba:
Denní stacionář pro seniory Pečky je umístěn v přízemí Domu s pečovatelskou službou, ul. Chvalovická
1042 v Pečkách v prostorách Pečovatelské služby města Pečky
Otevřen je v pracovní dny od 8:30 do 15:00. Dle domluvy je možné poskytnout službu do pozdějších
odpoledních hodin.
Jakým lidem je stacionář určen?
Seniorům, osobám se zdravotním postižením a chronickým onemocněním od 40 let výše z Peček a
přilehlých obcí do 15 km, kteří potřebují zajistit potřebnou podporu a péči druhé osoby během dne z důvodu
oslabení osobních kompetencí daná věkem, zdravotním stavem, včetně rozvoje syndromu demence nebo
seniorům, kteří se cítí být osamělí.
Komu neumíme služby poskytovat:
Pokud je klient verbálně nebo brachiálně agresivní, nebo je tak výrazně neklidný, že narušuje program
denního stacionáře a obtěžují ostatní klienty.
Stacionář též není vhodný pro klienty, které dojíždění do stacionáře nadměrně fyzicky vyčerpává. V našich
prostorách je pouze jedno lůžko určené pro případy náhlého zhoršení stavu, jinak vlastníme polohovací křesla a
klienti v nich odpočívají pouze chvilku po obědě. Našim cílem je klienty spíše aktivizovat, aby se u nich
vytvořil přirozený rytmus dne a noci a omezil se tak noční neklid, který se u lidí s demencí tak často vyskytuje.
Co ve stacionáři poskytujeme:








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

V rámci těchto činností poskytujeme ve stacionáři standardně aktivizační program dopoledne ( 1 hod.) a
odpoledne (1 hod.) - skupinové cvičení, ergoterapie, trénink paměti, procházky, muzikoterapie, reminiscenční
terapie, poskytnutí stravy (oběd odebíráme od smluvních vývařoven, svačiny si klienti přivážejí), pomoc
s hygienou, oblékáním a svlékáním, pomoc při použití WC (včetně výměny pomůcek pro inkontinenci), dále
dohled nad užíváním léků.
Program v denním stacionáři se snažíme přizpůsobit zájmu jednotlivých klientů.
Do denního stacionáře a ze stacionáře je možný dovoz služebním vozidlem, včetně přípravy na cestu a to
individuálně dle domluvy.
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Evidece poskytnutých činností klientovi:
Poskytované služby úkony zapisuje do „Záznamu činností v denním stacionáři“. Tyto evidence slouží jako
podklad k měsíčnímu vyúčtování. Do záznamu se zapisují pouze skutečně poskytnuté činnosti, kdy se
pracovník klientovi věnuje. Neeviduje se odpočinek klienta.
Kolik se za stacionář platí, komu a kdy?
Za služby se platí do 15. každého následujícího měsíce dle dohody v hotovosti pověřené pracovnici denního
stacionáře nebo bankovním převodem po obdržení faktury. Platba se řídí aktuálním Sazebníkem.
Co má mít klient sebou?
Přezutí, brýle, pomůcky pro inkontinenci (pokud je třeba), svačinu (dopolední, odpolední, podle délky pobytu),
pohodlné oblečení, léky, kapesník. V denním stacionáři má každý klient k dispozici uzamykatelnou skříňku,
kde lze některé věci uschovat. Dále lednici, kde lze uschovat svačinu.
Jak je to s vycházkami?
Denní stacionář vytváří pro klienty s poruchami v orientaci bezpečné prostředí tak, aby nebyli omezeni
v pohybu a zároveň nedošli újmy na zdraví a životě. Vycházky jsou proto možné pouze v doprovodu personálu
anebo rodinných příslušníků.
Personál je přitom povinen vnímat potřeby klientů a reagovat na ně tak, aby klient omezení v pohybu bez
doprovodu vnímal co nejméně. O všech možných rizikových situacích a jejich předcházení je veden záznam
v individuálním plánu klienta.
Jak je zajištěna bezpečnost klientů
Denní stacionář není uzavřeným oddělením. Přestože se pracovníci velice snaží všemi možnými prostředky
zabránit nežádoucím odchodům klientů, charakter zařízení neumožňuje tuto situaci zcela vyloučit.
Co se stane, když klient začne ohrožovat sebe nebo okolí?
Denní stacionář nepoužívá vůči klientům omezovacích prostředků. Pokud se vyskytnou situace, že klient
svým chováním ohrožuje sebe nebo své okolí, je tato situace neprodleně konzultována s rodinou klienta a
doporučeno využít jiné sociální služby (domov pro osoby se zvláštním režimem).

Aktualizováno: 1.7.2022 Mgr. Petra Čermáková, ředitelka
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