
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Denní
stacionář

Popis poskytované služby: Cílem poskytované služby, je zapojení lidí se
zdravotním postižením a seniorů do společnosti, rozvoj a udržení jejich
samostatnosti, schopností a dovedností s důrazem kladeným na specifika z
hlediska věku a postižení.
Pro koho je služba určena:  Osoby se zdravotním postižením od 7 let,
dospělé osoby a senioři bez omezení věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V čem je služba originální: Zajištění svozu a rozvozu klientů denního
stacionáře v Chotovicích (do 30-ti km od Chotovic).
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Chotovice 31, 570 01 Litomyšl Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů , nácvik sociálních dovedností 
Volný čas - pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času 
Domácnost - nácvik péče o domácnost 
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při osvojení si základů osobní hygieny ,
nácvik využívání kompenzačních pomůcek , pomoc při péči o vlastní osobu
(např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) ,
pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách , pomoc při nastavení režimu dne
, podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
Oblečení - nácvik péče o oblečení 
Doklady - pomoc při vyplňování formulářů 
Péče o dospělého - podpora rozvoje osobnosti 
Sociální dávky - poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co
nárok a za jakých podmínek) 
Strava - zajištění možností stravování 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Lenka Švecová
Kontaktní email: lenka.svecova (zavináč) chnh.hk.caritas.cz
Kontaktní telefon: 731 598 809
Service Web https://novehrady.charita.cz/jak-pomahame/denni-stacionar/

https://novehrady.charita.cz/jak-pomahame/denni-stacionar/
https://novehrady.charita.cz/jak-pomahame/denni-stacionar/


Organizace: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/30
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