Denní stacionář Okýnko – popis poskytovaných služeb a vysvětlení obsahu jednotlivých položek ceníku

Základní činnosti
Příprava a úprava jídla – příprava nádobí, nakrájení, mixování, pomoc při použití speciálních
pomoc a podpora při podávání
pomůcek, podávání jídla, ohřev jídla, příprava nápoje, nalití nápoje, donesení nápoje uživateli,
jídla a pití
přidržení nápoje, podávání nápoje brčkem nebo lžičkou, úklid nádobí, úklid po jídle, úklid termoportů
pomoc pří zvládání pomoc při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek
běžných úkonů
péče o vlastní
pomoc při prostorové orientaci,
osobu
samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru

přímý doprovod uživatele (uživatel se pracovníka drží) po prostorách stacionáře nebo nepřímý
doprovod (pracovník pokyny směřuje uživatele, otevírá a zavírá dveře), vedení invalidních vozíků

pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík

fyzická pomoc asistenta či asistentů při přesunu např. z vozíku na židli a zpět, z vozidla a do vozidla,
ukládání na polohovací vak, ukládání na matrace, změny polohy – pomoc při posazování, vstávání,
zajištění vhodné polohy – polohování ve vaku či na matraci,

pomoc při úkonech osobní
hygieny

pomoc při běžné denní hygieně – pomoc při mytí rukou, obličeje, podání hygienických prostředků,
ručníku, pomoc při udržování celkové čistoty (oděvu, prostředí)

pomoc při osobní
hygieně nebo
poskytnutí
podmínek pro
osobní hygienu

pomoc při použití WC

poskytnutí stravy

oběd

výchovné,
vzdělávací a
aktivizační činnosti

pomoc při oblékání, svlékání a ukládání oděvu, nachystání oděvu, přidržení oděvu při oblékání,
zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi, nasazování speciálních
pomůcek, péče o brýle, pomoc při používání ochrany oděvu při jídle,

pomoc při svlékání a oblékání před a po použití toalety, přesun na toaletu, pomoc při použití toalety,
výměna plenkových kalhotek a vložných plen, pomoc při očištění po použití toalety, speciální péče
(např. péče o kůži speciálním čistícím hygienickým prostředkem), mytí rukou po použití toalety,
oběd dodaný dodavatelem ZŠ Mlýnská, Mohelnice + nápoj k zajištění pitného režimu – voda, ovocný
čaj, sirup

zajištění oběda

doprava oběda ze ZŠ Mlýnská, Mohelnice do Denního stacionáře Okýnko

individuální

Pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností. Jedná se o programy se zaměřením na drátkování, pedig, práce s textilem, papírem,
výroba svíček, mýdel, aranžování, trénování paměti, procvičování získaných schopností a znalostí
(hodnota peněz, čísla, podpisy, čtení, psaní….), vaření, pečení, práce s PC, domácí práce, pohybové
aktivity, zpěv, společenské hry, nácvik nakupování, zpívání, další aktivity dle aktuálních potřeb a přání
uživatelů.

skupinová
samostatná

zprostředkování
kontaktu se
společenským
prostředím

pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu s rodinou a
pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální
začleňování osob

Jedná se o pomoc a podporu při doprovodu asistentem při účasti na akcích či aktivitách pořádaných
zařízením i mimo zařízení a to v rámci skupin či individuálně (návštěvy různých kulturních akcí,
návštěvy divadla, kina, muzea, restaurace, knihovny apod.) za účelem nácviku využívání těchto
služeb.

sociálně
terapeutické
činnosti

socioterapeutické činnosti,
jejichž poskytování vede
Programy zaměřené na zlepšení sociálních dovedností – aktivity s prvky dramaterapie, Kamínek –
k rozvoji nebo udržení osobních
setkávání uživatelů v rámci komunity, canisterapie a hipoterapie, četba tisku a knih s následným
a sociálních schopností a
rozhovorem nad obsahem, aktivity zaměřené na nácvik správného chování v sociálním prostředí.
dovedností podporujících
sociální začleňování osob

pomoc při
uplatňování práv, pomoc při komunikaci vedoucí
Individuální podpora uživateli při jednání s úřady, institucemi…, doprovod při vyřizování úředních
oprávněných zájmů k uplatňování práv a
záležitostí, pomoc při vyplňování formulářů…, pomoc při komunikaci uživatele s ostatními osobami
a při obstarávání oprávněných zájmů
např. lékař, pošťák, úřední osoba, osoby ve stacionáři.
osobních záležitostí
poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti
Sociální poradenství vykonává pouze
sociální poradenství s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro
sociální pracovník
zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě

Fakultativní (doplňkové) činnosti
Nápoje

Ve službě je možné si připravit čaj (ovocný, bylinkový, černý, zelený), kávu rozpustnou, kapučíno,
minerálku sirup, džus (ředěný 1:1), cena je počítána na běžnou míru 250 ml (hrnek, sklenice),
v ceně není účtována podpora pracovníka ani cena energií, tyto jsou zahrnuty do základních
činností v rámci běžné podpory, pokud je potřebná.

Doprava – svozy a rozvozy (km)

Zajištění dopravy do a ze stacionáře zpoplatněné dle aktuálního ceníku

doplňkové
Doprava – akce (km)
Čas nezbytný k zajištění dopravy na
akce

Zajištění dopravy na výstavy, společenské akce, sportovní a jiné akce. Doprava je uživatelům
zpoplatněna tak, že se počet celkem ujetých kilometrů (počítá se od výjezdu auta až po návrat
k zázemí služby) rovnoměrně rozpočítává mezi zúčastněné uživatele.
Čas, kdy se pracovník při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím věnuje řízení
motorového vozidla, cena za čas nezbytný k zajištění dopravy je zpoplatněn tak, že se celková
doba, kterou pracovník věnuje řízení motorového vozidla, rovnoměrně rozpočítá mezi zúčastněné
klienty, tuto činnost je nezbytné objednat v případě odebírání služeb doprava na akce

Vysvětlivky: individuální forma – 1 pracovník se v danou chvíli cíleně věnuje pouze 1 klientovi
skupinová forma – 1 nebo více pracovníků se věnují více klientům v rámci organizovaného programu
samostatná forma – pracovník pouze dohlíží na uživatele, vykonávající si samostatnou činnost, zda je vše v pořádku a je pro případ
potřeby uživatelům k dispozici, jedná se o dobu, kdy neprobíhá organizovaná skupinová činnost tj. v čase od 7,00
do 8,00 a jedná se o aktivity uživatelů při příchodu do stacionáře - přivítání, povídání, předávání informací, práce
na PC apod.
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