
734 435 386 739 908 414,

Domovinka-centrum denních služeb pro seniory, kontakt

Zlín poskytuje
v pracovní dny

v čase 7:00 - 15:00
seniorům se sníženou soběstačností

základní činnosti sociální služby, např.

pomoc při osobní hygieně*
poskytnutí stravy, včetně pitného režimu*
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti*
kontakt se společenským prostředím*
sociálně terapeutická činnost*
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů*
a při obstarávání osobních záležitostí

Zlín,Zálešná I/3222 cds@zlin.charita.cz, email:

služby je poskytnout seniorům důstojnou pomoc a podporuPosláním
k nezávislosti, tím vyloučit setrvání v nepříznivé situaci a předcházet
tak jejich izolaci........................................................................

služby je posílení schopností, dovedností a samostatnosti,Cílem
aktivizace - motivace - podněcování, pomoc při řešení osobních
problémů, duchovní podpora, rodinné prostředí, zajištění péče
v době, kdy rodina je v zaměstnání. ..............................................

popsané služby hradí uživatel dle aktuálního sazebníku

,  kteří  chtějí den ve společnostiSlužba je určena seniorům prožít
vrstevníků, své schopnosti a dovednosti, pamět i svéposilovat cvičit
tělo, pomoc při řešení osobních problémů, duchovnízískat přijímat
podporu  a   spoustu dalšího, za podmínky respektování soukromí
a  individuality, protože " "není dobré, aby člověk byl sám

den otevřených dveří

duchovní podpora

kreativní tvoření

není dobré být sám

,

zlin.charitaBurešov 4886, www. .cz

IČ 44117434, č.ú.1400878319/0800
službu podporují statutární město Zlín,

Zlínský kraj z aktuálních programů a dárci
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Ambulantní služba je určena

* mladším a starším seniorům

Denní kapacita služby

* deset uživatelů

.Obecný příklad činností

* cvičení paměti, hry, soutěže

(synonyma, citáty, slovní fotbal atp.)

ruční a výtvarné činnost*

zaměřené na jemnou motoriku

tělesná, relaxační a terapeutická cvičení*

multismyslová relaxace*

čtení a předčítání tisku a literatury*

odborné a laické přednášky*

pravidelná duchovní podpora*

pobyt v zahradě dle počasí*

Zásady poskytované sociální služby ...

důstojné prostředí*

dodržování práv uživatele,*

respektování soukromí - diskrétnost

služba dle individuálních potřeb*

a přání uživatele

nestrannost, rovnost*

odborná a profesionální úroveň*

kvalifikovaných pracovníků

Služba není poskytována ...

v situaci, kdy je naplněna její kapacita*

v případě, že zdravotní stav osoby*

vylučuje poskytnutí služby

Osobní poznámky
k nabytým informacím


