Zřizovatel: Ruprechtický farní spolek, Divoká 1186, Liberec 14, 460 14
IČO:270 167 81
Služba: Denní stacionář U Antonína
Služba Denního stacionáře U Antonína (registrované číslo: 960 37 34), adresa:
Markova 1308/6, Liberec 14, 460 14,

Veřejný závazek
Službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost (z důvodu věku
nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotního stavu). Naše uživatele se snažíme
podporovat k samostatnému a soběstačnému způsobu jejich života s ohledem
na jejich individuální přání, potřeby a zájmy a to v podmínkách, které jsou jim
blízké z jejich vlastního prostředí a to prostřednictvím osobní účasti na
aktivitách denního stacionáře.
Uživatelé jsou podporováni individuálně, způsobem osobní účasti při tvorbě
osobního individuálního plánu služby tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém
přirozeném sociálním prostředí a nemuseli odcházet do následných ústavních
zařízení. Snažíme se uživatele podporovat a vést k samostatnosti a
nepřepečovávat,
Pečovat a provázet tak, aby uživatelé v maximální míře, jak jim jejich stav
dovolí, byli schopni sebeobsluhy a mohli uspokojovat svoje potřeby, zájmy a
přání, aby mohli žít život v co největší možné míře obdobný životu svých
vrstevníků, zachovali si svůj způsob života, návyky, obvyklé činnosti, pohybové
činnosti.
Rádi jim vytvoříme společenství, jehož budou plnohodnotnou součástí, a kde se
budou cítit dobře, bezpečně, jistě, respektováni a přijímáni.
Prostřednictvím aktivace a stimulace jim pomoct zachovat co nejdéle jejich
kognitivní, pohybové a smyslové dovednosti a v co největší možné míře
zpomalit proces úbytku těchto schopností.

Službu poskytujeme: Po – Pá 7.30.00 – 16.00 v pracovní dny
Kapacita služby:

13 uživatelů, okamžitá, v daný okamžik můžeme poskytnout
službu maximálně 13 uživatelům.

Cílová skupina
Senioři a osoby s jiným zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního stavu a o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí.

 Senioři, kteří potřebují určitou pomoc nebo podporu v běžných
životních podmínkách v denní době.
 Senioři se syndromy demence, poruchou paměti a sníženou orientací.
 Senioři, o které se po přechodnou dobu nemohou starat jejich
pečovatelé. Rodina nebo pečovatelé, kterým poskytneme jistotu
zajištění péče o seniora po dobu jejich nepřítomnosti.
 Služba je poskytována osobám od 50 let věku.
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