Tisková zpráva
Ve Zlíně dne 11.března 2014

Není dobré, aby člověk byl sám (Kniha Genezis 2,18)
To je také důvod, proč Domovinku-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín navštěvují
uživatelé, muži i ženy, starší šedesáti pěti let, během pracovního týdne. V době od sedmi do tří
odpoledne, kdy je centrum otevřeno, jsou totiž jejich nejbližší, kteří o ně pečují, většinou
v zaměstnání a oni by tak museli pobývat doma sami.
Ale jsou to pouze senioři, kdo se během dne cítí osamoceni, nebo se v této situaci může nalézat i
maminka či tatínek, kteří jsou doma s dětmi? A není to ale jen samota, kterou může mladá rodina
disponovat. Daleko silnější může být absence setkávání se starší generací. Ba dokonce dětem třeba
schází děda či babička. A to byl impulz k aktivitě, kterou s prvními jarními dny do služby v rámci
aktivizace přináší zlínská Charita. Každé pracovní pondělí v čase 9 – 11hodin zve právě do centra
seniorů děti se svými nejbližšími. „Věřím, že společné dopoledne může být pro všechny velmi
obohacující, neboť vícegenerační setkávání posiluje sociální cítění a zvyšuje úctu k lidem
navzájem, především k těm starším,“ uvedla vedoucí služby Michaela Blahová, která s novinkou
přišla a dodává: „Vždyť přece moudrost a zkušenost stáří mohou obohatit nejen děti, ale i jejich
rodiče a naopak. Pro starší může být jejich společnost velmi radostnou.“
Jmenovaná sociální služba je Charitou Zlín provozována již devátým rokem. Uživatelům je během
dne zajištěna strava a nápoje, dále je jim nabídnut program odpovídající jejich možnostem a
schopnostem. Při tvorbě programů je brán zřetel na vyslovená přání samotných uživatelů. Snahou je
vyhovět nejen požadavkům většinovým, ale i individuálním. Uživatelé se také sami rozhodují, zda a
kterých činností se zúčastní. Jedná se například o paměťová cvičení, společenské a kulturní
programy, kreativní tvorbu. „Sociální služba je zpoplatněná, uživatelé hradí jednotlivé činnosti dle
sazebníku, který vychází ze zákona o sociálních službách“ objasňuje Michaela Blahová.
Domovinku-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín finančně podporuje Sociální fond
města Zlína, MPSV a dárci.
Více k tématu sdělí Michaela Blahová, vedoucí střediska, tel.: 577 107 077, mobil: 734 435 386
Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín
telefon: 577 224 050, e-mail: info@zlin.charita.cz
www.charitazlin.cz, https://www.facebook.com/CharitaZlin

Příloha:
Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín
Adresa: Zálešná I/3222, 760 01 Zlín, tel.: (+420) 577 107 077, mobil: (+420) 734 435 386
Poslání poskytované služby
Domovinka-centrum denních služeb Charity Zlín je zařízení, jehož posláním je poskytnout
seniorům důstojnou pomoc a podporu k nezávislosti, tím vyloučit setrvání v nepříznivé situaci a
předcházet tak jejich izolaci.
Cíl poskytované služby
* posílení schopnosti a dovednosti * podpora k samostatnosti * aktivizace, motivace a podněcování
* pomoc při řešení osobních problémů * duchovní podpora * vytvoření příjemného „rodinného
prostředí“ * zajištění denní péče v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání
Základní činnosti
1. pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
2. poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy
3. výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti
4. zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
5. sociálně terapeutická činnost
6. pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Časový rozsah služby:
pracovní dny v době 7:00 – 15:00hodin
Kapacita služby: 10 uživatelů/den
Více zde: http://www.charitazlin.cz/cds/

