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JAKÝM ZPůSOBEM O SLUŽBU POŽÁDAT
O poskytnutí služby můžete požádat prostřednictvím „žádosti o poskytnutí sociální služby“,
kterou obdržíte přímo v zařízení (na níže uvedené adrese).
Žádost je také dostupná na www.ssmpce.cz.

DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE
Pardubice
Denní stacionář Slunečnice Pardubice
A. Krause 1995, 530 02 Pardubice

www.ssmpce.cz

Telefon + FAX:
Telefon:
Mobil:		

466 304 924
466 631 045
736 757 702

E-mail:
Web: 		

slunecnice@ssmpce.cz
www.ssmpce.cz

DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DENNÍHO STACIONÁŘE
Denní stacionář Slunečnice poskytuje podporu a péči:
– směřující k soběstačnosti, individuálnímu rozvoji a upevňování vědomostí,
dovedností a návyků,
– dětem (od 9 let), dospělým a seniorům s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením z Pardubického kraje,
– formou ambulantní celoroční péče a podpory (kromě státních svátků a víkendů) na střediscích A. Krause 1995; A. Krause 2371, Pardubice; E. Košťála
1017, Pardubice; od 6,30 hodin do 16,30 hodin a ve středisku Pernštýnské
nám. 49, Pardubice; od 10,00 do 18,00 hodin (vyjma státních svátků a víkendů), dle domluvy možnost provozní dobu upravit (soukromé, vzdělávací
a společenské akce).

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti (od 9 let věku), dospělí a senioři s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením z Pardubického kraje, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a poskytnutí ambulantní sociální služby.

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
– podporovat uživatele k soběstačnosti (zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu, stravování) v možné míře dané jejich postižením,
– podporovat uživatele ve výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech dle osobního výběru,
– podporovat zprostředkování kontaktu uživatelů se společenským prostředím,
– podporovat a upevňovat kontakt s rodinou uživatele,
– podporovat uživatele při aktivitách, které dopomáhají k jejich sociálnímu
začlenění,
– umožnit uživatelům využívat návazné služby dle jejich zájmů a potřeb,
– umožnit odpočinek osobě, která pečuje o člověka s postižením.
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,
– sociálně terapeutické činnosti,
– pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.
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Mezi poskytované aktivity patří:
– muzikoterapie,
– 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),
– pobytové zájezdy (rekreace),
– společenské akce (výstavy, besedy, divadlo),
– práce na PC,
– biblioterapie (předčítání literatury),
– čítárna denního tisku,
– trivium (čtení, psaní, počítání),
– posilování kognitivních schopností (cvičení paměti),
– videotéka a poslech hudebních nahrávek,
– společenské hry,
– aktivizační pohyb na zahradě,
– sociálně aktivizační činnosti – Café Apatyka
(sídlící na adrese Pernštýnské nám. 49, Pardubice).
Poskytované fakultativní činnosti (nad rámec základních služeb):
– dohled nad požitím léků,
– koupání nad rámec poskytované služby,
– svoz uživatelů z domácího prostředí do stacionáře a zpět,
– fakultativní výlety a akce,
– doprovod pracovníka.

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,
– zprostředkování návazných odborných služeb podle potřeb uživatelů.

KAPACITA
Kapacita Denního stacionáře Slunečnice je 60 uživatelů.

Denní stacionář
Slunečnice Pardubice
A. Krause 1995
530 02 Pardubice
e-mail: slunecnice@ssmpce.cz
Pečovatelská služba
Sedláčkova 446
530 02 Pardubice
tel.: 466 415 191
e-mail: pecovatelky@ssmpce.cz
Domov pro seniory
U Kostelíčka Pardubice
Štrossova 357
530 03 Pardubice
e-mail: kostelicek@ssmpce.cz
Domov pro seniory
Dubina Pardubice
Blahoutova 646–649
530 12 Pardubice
e-mail: dubina@ssmpce.cz
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