Druh sociální služby:
 ambulantní – denní stacionáře
Hlavní cíle služby:
 udržování sociálních vazeb
 zachování fyzických a psychických
schopností
 uspokojování duchovních potřeb
 možnost zůstat v domácím prostředí

Charita Vsetín

Stacionář Magnolia
Horní náměstí 135
755 01 Vsetín
telefon: 571

448 026

mobil: 737

636 926

Základní principy poskytování služby:





profesionalita pracovního týmu
respektování individuality
podpora aktivity uživatelů
flexibilita – přizpůsobení potřebám
uživatelů
 návaznost na další sociální služby a
pečující osoby
Kapacita:
10 uživatelů na den

e-mail: stacionar@vsetin.charita.cz
www.vsetin.charita.cz

Bankovní spojení:
563344851/0100
KB Vsetín
Denní stacionář finančně podporují:

Provoz:
pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin
a další dárci

STACIONÁŘ
MAGNOLIA

Stacionář Magnolia

Denní režim:

je sociální službou Charity Vsetín, která je
poskytována ambulantně.

7:00 – 9:00 dovoz uživatelů

Je určena seniorům, kteří chtějí aktivně
trávit svůj volný čas, i lidem, kteří jsou
v důsledku dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné
osoby.

11:30 – 12:00 podání oběda

Služba podporuje zachování soběstačnosti,
pocitu vlastní hodnoty a důstojnosti a
pomáhá k dosažení co nejvyšší možné míry
kvality života uživatelů.

14:00 – 15:30 odvoz uživatelů

- poskytnutí stravy (pitný režim, snídaně,
oběd, svačina)

Týdenní program:

- aktivizační činnosti

Cílová skupina:
 Senioři (od 65 let)
- kteří jsou schopni se přizpůsobit pobytu ve
společenství denního stacionáře.
- jejichž zdravotní stav umožňuje transport,
pobyt ve stacionáři a účast na aktivitách.

Poskytujeme:

9:00 – 11:30 skupinové aktivizační činnosti
12:00 – 13:30 odpočinek, individuální
aktivizační činnosti
13:30 – 14:00 podání kávy

 pondělí: cvičení
 úterý: kultura (výstavy, hudba, video,
literatura), přenášky, setkání
 středa: tvoření
 čtvrtek: trénink paměti, biblická
hodina, pedikúra
 pátek: pracovní činnosti, tvoření
Roční program:
 poutní zájezdy, vernisáže dětských
výtvarných prací v prostorách DSS,
prezentace výrobků uživatelů
Aktuální program je zveřejněn ve
Vsetínských novinách a na webových
stránkách Charity Vsetín.

 Základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně, celkovou
koupel

-zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 Činnosti nad rámec vyhlášky
MPSV:
- dovoz do a ze zařízení
- pedikúra

