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Základní úkony denního stacionáře
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- přendání jídla na talíř, ohřev jídla, krájení na sousta, nalití nápojů, podání jídla uživateli,
- úklid stolu a nádobí po jídle.
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- příprava oblečení a jeho úklid, pomoc při běžném oblékání a svlékání, pomoc s protetickými
pomůckami (ortézy, protézy, korzet, břišní pás apod.).
Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- vedení uživatele při chůzi po místnosti, podpora při chůzi o berlích, holi, s chodítkem, při
pohybu na vozíku.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- přistavení vozíku, podpora a pomoc v průběhu přesunu, pomoc s ulehnutím a přikrytím,
uklizení vozíku.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc se svlékáním, pomoc se vstupem a výstupem ze sprchového koutu, podpora
uživatele dle přání při celkovém mytí,
- osušení,
- ošetření pokožky,
- výměna inkontinenčních pomůcek,
- pomoc s oblékáním.
Pomoc při použití WC
- pomoc a podpora při svlékání a oblékání, přesunu na WC nebo toaletní židli, otření
a omytí, vložení pleny nebo nasazení plenkových kalhot,

- výměna plen a manipulace s inkontinenčními pomůckami:
o sejmutí a vyhození znečištěné pleny nebo plenkových kalhot,
o omytí uživatele,
o vložení čisté pleny nebo plenkových kalhot,
o vyprázdnění a umytí močové láhve nebo podložní mísy,
- omytí uživatele v případě potřísnění stolicí, močí, krví, zvratky.

3. Poskytnutí stravy
Zajištění stravy
- strava je zajištěna až 4x denně, odpovídá věku a zásadám racionální výživy.
Stravování, objednání a odhlášení oběda
- obědy jsou uživatelům poskytovány v pracovní dny, v době mezi 11,30 – 12,30 hodin
a podávány v jídelně domu s pečovatelskou službou,
- Denní stacionář nemá vlastní stravovací provoz. Obědy jsou zajišťovány:
-

ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111,

-

ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628,

-

ZŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489,

-

firmou Stravbyt s.r.o. z provozovny v závodě Kovosvit MAS.

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání
- ruční práce, výtvarné techniky,
- trénink paměti,
- hraní her a kvízů,
- předčítání,
- společné procházky.

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

- vyprávění s vrstevníky, společné sledování filmů, poslouchání hudby.

6. Sociálně terapeutická činnost
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
- dny na různá témata, společné oslavy,
- podpora při obnovování sociálních vztahů, rozvoj osobnosti, soběstačnosti a samostatnosti.

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
- sociální poradenství, pomoc při vyplňování žádostí, složenek, jednání na úřadech ve
prospěch klienta apod.

Fakultativní úkony denního stacionáře
1. Dovoz do denního stacionáře ze Sezimova Ústí
- vyzvednutí uživatele v domácnosti, doprovod do vozu, doprava do stacionáře, doprovod do
stacionáře a zpět,
- trasu svozu určuje řidič vozidla,
- cestující jsou povinni být za jízdy připoutání bezpečnostním pásem.

2. Dohled nad užíváním léků
- dohled nad užitím léků připravených zdravotnickým personálem nebo rodinným
příslušníkem uživatele,
- pomoc při otevírání dávkovače léků, podání nápoje na zapití léku,
- úkon může probíhat také jako pouhé připomenutí, aby Uživatel nezapomněl léky užít.

3. Zasílání vyúčtování jinému plátci, než je Uživatel
- na přání uživatele je možné, aby úhradu ceny za služby prováděla třetí osoba.

V Sezimově Ústí dne 1. 7. 2019

