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PRAVIDLA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

s účinností od 1. 7. 2021 

 

 

Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci 

SENIOR Otrokovice 

 

 

Pravidla jsou určena klientům poskytované sociální služby: 

 

 

Denní stacionář 
 

 

 

 

 

Tento dokument nahrazuje v plném znění dokument ze dne 1. 1. 2018 

Vypracoval: 

Mgr. Kristýna Žáková, Bc. Hana Ausficírová, 

Mgr. Lenka Slováčková, DiS., Bc. Petra Suchánková,  

Kontroloval: 

Bc. Jana Pospíšilová 

Schválil: 

Ing. Zdeněk Mikel, MBA 

 

Datum a podpis: 
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SENIOR Otrokovice je příspěvková organizace poskytující sociální služby. 

Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Otrokovice. Pravidla  poskytované 

sociální služby v denním stacionáři příspěvkové organizace SENIORu Otrokovice – 

budova C (dále jen „SENIOR C“), poskytované na ulici tř. Spojenců 1840 

v Otrokovicích upravují: 

 základní podmínky pro pobyt klientů ve stacionáři 

 práva a povinnosti klientů služby 

 podmínky pro poskytování služeb klientům ve stacionáři. 

Zahájení poskytování služby se děje na základě podpisu Smlouvy o poskytování 

sociální služby mezi poskytovatelem (ředitelem organizace) a klientem 

(opatrovníkem, zmocněncem). 

Článek 1. 

Doba poskytování služby  

Ambulantní služby v denním stacionáři jsou klientům poskytovány v pracovní dny:  

pondělí–pátek v době: 7.00 hod - 15.30 hod. 

 

Článek 2. 

Odhlášení využití služeb 

Je nutné, aby klient nebo jeho rodinný pečující omluvil neúčast (nepřítomnost) 

v denním stacionáři minimálně 24 hodin předem, tj. den předem do 10. hodiny 

ranní (vyjma akutního zhoršení zdravotního stavu). Neúčast (nepřítomnost) 

v denním stacionáři v pondělí je nutno omluvit nejpozději v pátek do 10 hodin. 

 

Článek 3. 

Stravování  

Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Pravidelně 

cca 1x týdně je možný výběr ze dvou druhů hlavních jídel. Pokud klient již není 

schopen provést rozhodnutí o výběru jídla, učiní tak pracovník. 

Přihlašování a odhlašování stravy je možné u sociálního pracovníka, a to 

nejpozději den předem do 10 hod., na který požaduje klient změnu provést (na 

pondělí je nutno stravu odhlásit nejpozději v pátek do 10 hod.).  

Klienti služby si mohou do služby přinést své vlastní potraviny. Jedná ze zejména 

např. o svačinu, kávu, oplatek, sirup, minerálky, mléko atd. Ty jsou uloženy 

v lednici, případně na pro ně vyhrazeném místě v kuchyňské lince, a jsou vždy 

řádně označeny příjmením klienta. Také si do stacionáře mohou přinést svůj 

hrníček (na kávu, čaj). 
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Článek 4. 

Poskytovaná péče 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denním stacionáři se zajišťují 

v rozsahu těchto úkonů: 

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

a) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek – oblečení, 

oblékání a svlékání oděvu, přidržení oděvu při oblékání, zapínání a 

rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi 

b) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – pomoc při zvedání, přistavení 

vozíku, přidržení při přesedání na vozík 

c) Pomoc při prostorové orientaci – samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru – doprovod klienta po stacionáři a přilehlých prostorech nebo 

nepřímého doprovodu, přesun pomocí vozíku 

d) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití – donesení jídla ke stolu, 

nakrájení na sousta, namazání pečiva, odstranění víčka kelímku, příprava 

kávy a čaje, nalití a podání nápoje, uklizení a umytí použitého nádobí 

2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny – asistence při umývání nebo 

sprchování 

b) Pomoc při použití  WC – pomoc při stažení kalhot a prádla, odstranění 

inkontinenční pomůcky, přidržení klienta při usedání, pomoc při vstávání, 

pomoc při potřebné očistě, nasazení inkontinenční pomůcky a oblečení, u 

použití toaletního křesla zajištění jeho vynesení, umytí a dezinfekce 

nádoby. Pracovník provádí úkony v ochranných rukavicích. 

3) Poskytnutí stravy – zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a 

odpovídající věku, zásadám racionální výživy – obědy jsou vařeny organizací 

4) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – nácvik a upevňování 

motorických psychických a sociálních schopností a dovedností – výtvarné 

techniky, zpěv a poslech hudby, ruční práce, vaření a pečení, hraní her, kvízů a 

další 

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc při 

obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou – pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob – pobyt ve společnosti 

vrstevníků, návštěva kulturních a společenských akcí, a podobně 

6) Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
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začleňování osob – canisterapie, bazální stimulace, smyslová aktivizace a 

podobně 

7) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 

oprávněných zájmů, sociální poradenství, pomoc při vyplňování žádostí, 

složenek a podobně, jednání na institucích ve prospěch klienta 

 

Článek 5. 

Osobní věci  

Klienti mají v rámci služby možnost úschovy běžných osobních věcí (např. 

náhradní oblečení apod.). Každý klient má vyčleněn svůj prostor/box v šatní skříni. 

Uloženy má jen nezbytně nutné věci, které jsou pravidelně používány. 

K běžné hygieně jako je mytí rukou využívají klienti hygienické prostředky 

stacionáře. Využívá-li klient úkon pomoc při osobní hygieně ve větším rozsahu a 

také pomoc při používání a výměně inkontinenčních pomůcek, je nutné, aby si do 

stacionáře přinesl své hygienické potřeby (např. hřeben, šampon, mýdlo, krém, 

ručník apod.) a inkontinenční pomůcky. Ty jsou poté označeny jeho jménem a 

uloženy ve vyhrazeném prostoru v koupelně a používány dle potřeby. 

Klienti si do stacionáře přináší i své kompenzační pomůcky. V rámci dopravy 

zajišťujeme také jejich dovoz. V případě akutní potřeby jsme schopni 

kompenzační pomůcky pro pobyt ve stacionáři zapůjčit. V rámci poradenství 

poskytujeme informace, jak si potřebné kompenzační pomůcky zajistit. 

Článek 6. 

Doprava do služby 

Klientům je nabízena možnost dopravy do stacionáře. Toto se týká především 

klientům bydlícím v Otrokovicích a blízkém okolí. Dopravu zajišťují pracovníci 

organizace – přímo pracovníci stacionáře (jedná se o fakultativní službu). Dále je 

možno oslovit soukromé dopravce. Při sjednávání dopravy je nutno respektovat 

časové a personální možnosti služby, např. se plánuje svoz více klientů najednou 

v rámci jedné trasy, tzn. že je občas potřeba přizpůsobit se určitému času.  

Článek 7. 

Přerušení poskytování služby  

Pokud dojde k neočekávanému odůvodněnému přerušení poskytování služby 

(např. z důvodu nemoci, hospitalizace ve zdravotnickém zařízení) je po skončení 

přerušení služba poskytována dle původně dojednaných podmínek (např. 

docházení v určitý den v týdnu apod.). Pokud klient přerušil využívání služby 

v denním stacionáři z jiných důvodů, než je výše uvedeno na delší časový úsek 
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(delší než 30 kalendářních dnů), má poskytovatel právo s klientem rozvázat 

smlouvu. 

Je-li předem dohodnuto – je možné tzv. nepravidelné docházení do služby, např. 

pokud se rodina střídá v péči a klient z tohoto důvodu dochází do služby např. 

každý lichý týden v měsíci. 

 

Článek 8. 

Struktura dne v denním stacionáři 

Denní stacionář nabízí svým klientům smysluplné trávení času stráveného ve 

stacionáři. Pro lepší přehlednost je vytvořena rámcová struktura dne. 

Rámcová struktura dne: 

 7:00-8:00 Příchod (doprava) klientů do denního stacionáře 

 8:00-9:00 Snídaně 

 9:30-11:00 Dopolední program (skupinové, individuální 

aktivity) 

 11:00-11:15 Příprava na oběd 

 11:15-12:00 Oběd 

 12.00-13.00 Relaxace 

 13.00-15.30 Program dle individuálních potřeb klientů 

 15.00-15.30 Odchod (odvoz) klientů z denního stacionáře domů 

Článek 9. 

Odpovědnost za škodu 

Klient služby odpovídá za škodu, kterou úmyslně způsobil na majetku zařízení. 

V takovém případě je povinen uhradit náklady související s opravou nebo jeho 

náhradou. Způsobí-li škodu více klientů sociální služby, odpovídají za škodu 

společně.  

Klienti služby jsou povinni chránit majetek SENIORu, případně upozornit 

zaměstnance na škodu, která vznikla nebo která hrozí. 

Článek 10. 

Stížnosti 

Všichni klienti služby si mají možnost kdykoliv podat stížnost na kvalitu a způsob 

poskytování služby. K podání stížnosti je oprávněn nejen klient, ale v jeho zájmu i 

jakýkoliv občan. 

Stížnost je možno uplatnit následujícími způsoby:  

 písemnou formou – umístěním do schránky na stížnosti (v přízemí budovy), 

zaměstnanci pověřenému evidencí stížností, kterémukoliv službu 
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konajícímu zaměstnanci v přímé obslužné péči, popřípadě řediteli 

organizace či zaslat elektronicky na email pracovníkovi organizace 

 ústní formou – v tomto případě zaměstnanec stížnost písemně zaznamená 

na tiskopis „Stížnost“ a klient potvrdí podpisem věcnou správnost obsahu. 

Ústně je stížnost možno podat zaměstnanci pověřenému evidencí stížností, 

kterémukoliv službu konajícímu zaměstnanci v přímé obslužné péči, 

popřípadě řediteli organizace 

Není-li klient schopen stížnost vyjádřit a na jeho chování je viditelné, že je 

s poskytováním služby nespokojen, je personál povinen pracovat i s takovou 

stížností.  

Článek 11.  

Závěrečná ustanovení 

Tato Pravidla poskytované sociální služby byla schválena ředitelem SENIORu 

Otrokovice, p. o. a nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2021. 

S Pravidly poskytované sociální služby jsou seznámeni všichni klienti 

služby a zaměstnanci SENIORu C. 

 


