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Název:    Standard č. 1 
 

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 
 
Zpracoval:   realizační tým  
Schválil:   Štěpánka Hrdinová, vedoucí zařízení    
Kontrola:   1 x ročně 
Platnost od:   1. 8. 2016 
Aktualizace:   23. 5. 2017, 21. 1. 2019, 1. 6. 2020 

 
 

Poslání  
Posláním Denního stacionáře Slunečnice je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným 

postižením pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, 

dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost.  

Následně seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka, umožnit trávení dne 

v kontaktu s jinými lidmi v podnětném prostředí přizpůsobeném jejich potřebám.  

Všem uživatelům se snažíme umožnit trávení volného času v denním stacionáři smysluplným 

způsobem a posilovat jejich silné stránky vedoucí ke změně jejich nepříznivé životní situace. 

Vnímáme jejich důstojnou existenci, zůstávají součástí rodiny a přirozeného prostředí, 

pečujícím osobám umožňujeme vlastní seberealizaci. 

 
Cíle  

- rozvíjení individuálních zájmů a dovedností uživatelů, 
- zprostředkování kontaktů s širokou veřejností a udržování zájmu uživatelů o dění ve 

společnosti a zapojení do společenského života, 

- zachování a rozvíjení soběstačnosti uživatelů, 

- podpora fyzického a duševního zdraví uživatelů ve spolupráci s rodinou i s odborníky, 

- upevnění pracovních návyků vedoucích v případě zájmu uživatelů s mentálním 

postižením k osamostatnění (podpora samostatného bydlení, zaměstnání),  

- upevňovat komunikaci mezi stacionářem a osobami pečujícími. 

 

 
Denní stacionář poskytuje tyto základní činnosti 

- pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, přesun na vozík 
či lůžko, podávání stravy aj.), 

- pomoc při osobní hygieně (použití WC, sprchy; asistence při používání 
inkontinenčních pomůcek), 

- poskytnutí stravy (podávání stravy, dopomoc při stravování), 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
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- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 

Mezi poskytované aktivity patří: 
- muzikoterapie, 
- canisterapie, felinoterapie,  
- zpěv s kytarou, 
- výtvarné činnosti, 
- cvičení jógy a kondiční cvičení, 
- práce v keramické a tkalcovské dílně, 
- korálkování, 
- práce s přírodním materiálem, 
- veřejné taneční a hudební vystoupení (včetně aktivní účasti uživatelů), 
- společenské akce (výstavy, besedy, divadlo), 
- práce na PC, 
- předčítání z literatury, časopisů a denního tisku, 
- čítárna denního tisku, 
- trivium (čtení, psaní, počítání), 
- posilování kognitivních schopností (cvičení paměti), 
- videotéka a poslech hudebních nahrávek, 
- společenské hry, 
- aktivizační pohyb na zahradě, 
- aktivizace ve cvičné kuchyni, 
- sociálně aktivizační činnost – kavárna Slunečnice.  

 
Poskytované fakultativní činnosti (nad rámec základních činností) 

- dohled nad požitím léků, 
- doprava (svoz uživatelů z domácího prostředí do stacionáře a zpět), 
- fakultativní výlety a akce. 

 
Cílová skupina 

- dospělí od 18 let a senioři se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, 

mentálního nebo kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Služba je poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem 

v Pardubickém kraji. 

 
Zásady poskytovaných služeb 

- vztah partnerství mezi uživatelem a pracovníkem, pěstování vzájemné důvěry, 
- individuální přístup, 
- respekt k přání, volbě a potřebám uživatele, podpora vlastního rozhodování a aktivity 

uživatele, 
- využití schopností, dovedností a zájmů uživatelů,  
- dodržování a ochrana práv uživatelů, 
- systematická spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci, 
-  pružnost a šíře nabídky v rámci možností služby, 
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- zprostředkování návazných odborných služeb podle potřeb uživatelů. 
 

Kapacita 
Kapacita denního stacionáře Slunečnice je 60 uživatelů.  
 

V Pardubicích dne 31.5.2020 
Vedoucí zařízení: Štěpánka Hrdinová 

 


