
 

 

 

Kontaktní adresa SENIOR C 

tř. Spojenců 1840 

765 02 Otrokovice 

Email: senior@senior.otrokovice.cz 

Tel: 576 771 671 

Kontakt na sociální pracovnici 

Bc. Hana Ausficírová 

Email: ausficirova@senior.otrokovice.cz 

Telefon: 773 558 106 
 

 

 

 

 
 

 

SENIOR C 

DENNÍ STACIONÁŘ 

 TŘ. SPOJENCŮ 1840, OTROKOVICE - BAŤOV 

Denní stacionář poskytuje služby osobám 

(starším 45 let), kteří žijí ve vlastní 

domácnosti nebo se svými blízkými. 

Služba je řešením a pomocí pro ty, kteří 

denně pečují o nemocného člena 

domácnosti, aby mohli docházet do 

zaměstnání, případně pomáhá získat čas 

i pro své osobní potřeby. 

Denní stacionář je otevřený od pondělí do 

pátku od 7:00 do 15:30 hodin. Dny 

využívání služeb možno nasmlouvat dle 

individuální potřeby. 
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POSLÁNÍM DENNÍHO STACIONÁŘE 

je individuálním přístupem vytvářet 

v klientech jistotu, bezpečí 

a prostřednictvím vhodných aktivit 

podporovat udržení jejich schopností 

a soběstačnosti. Být místem, které je 

vhodnou alternativou domácího 

prostředí a které poskytne prostor pro 

setkávání s vrstevníky.  

 

POSKYTUJEME TYTO ZÁKLADNÍ SLUŽBY:  

• stravování dle potřeb člověka 

• pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu a při osobní 

hygieně, 

• základní sociální poradenství, 

pomoc při vyřizování osobních 

záležitostí, 

• kulturní a společenský život – 

zprostředkování kontaktů 

se společenským okolím, 

• příležitost k zájmovým činnostem, 

využití jednotlivých terapií, 

náboženské programy 

a bohoslužby, 

• dopravu do denního stacionáře. 

Dále mohou klienti využívat 

následujících služeb: kadeřnictví 

a pedikúru. 

ÚHRADA ZA SLUŽBY  

Základní úhrada se skládá z položek: 

poskytovaná péče a strava 

PÉČE: 

Za úkony poskytnuté péče se účtuje 

výše 135,- Kč za hodinu. Do času 

poskytnuté péče se započítává také 

příprava na danou činnost. 

Nezapočítává se doba strávená 

odpočinkem. 

STRAVOVÁNÍ: 

Stravování je poskytováno především 

v podobě obědu (85,- Kč). V případě 

zájmu možno přidat i snídani 

a odpolední svačinu, možnost 

dopolední svačinky. Cena stravného 

zahrnuje hodnotu potravin a režijní 

náklady spojené s přípravou jídla.  

Dále je možné využít: 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 

V rámci fakultativních služeb mohou 

klienti denního stacionáře využít 

dopravu osobním vozem SENIORu 

10Kč / km či dohled nad užitím léků 

20Kč / úkon. 


