Stacionář Magnolia

POSLÁNÍ:
Stacionář Magnolia je sociální službou Charity Vsetín, která je
určena seniorům od 65 let a je poskytována ambulantně. Služba
umožňuje aktivní a smysluplné trávení volného času a pomáhá
seniorům, kteří jsou v důsledku dlouhodobého nepříznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby.
Ve spolupráci s uživateli, případně také jejich pečujícími osobami, služba podporuje
zachování soběstačnosti, pocitu vlastní hodnoty a důstojnosti a pomáhá k dosažení a udržení
co nejvyšší možné míry kvality života uživatelů.
CÍLOVÁ SKUPINA:
Senioři od 65 let:
• kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické
osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.
• kteří jsou schopni a ochotni se přizpůsobit pobytu ve společenství denního stacionáře.
• jejichž zdravotní stav umožňuje transport, pobyt ve stacionáři a účast na aktivitách.
SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT OSOBÁM:
• které z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách nejsou schopny
kolektivního soužití.
• jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování takové služby a je pro ně vhodný jiný typ
sociální služby.
CÍLE:
• Podpora uživatelů v udržování, případně v navazování sociálních vazeb – posezení
s vrstevníky v bezpečném a příjemném prostředí.
• Zachování, popřípadě zlepšení fyzických i psychických schopností uživatelů – zachování
způsobu života, návyků, pohybových schopností.
• Podpora uživatelů tak, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí, v rodinném zázemí.
• Uspokojování duchovních potřeb uživatelů.

KAPACITA SLUŽBY: 10 uživatelů služby/ den

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:
Principy poskytování služby Stacionáře Magnolia vyjadřují hodnoty, kterými se řídí
pracovníci našeho zařízení při práci s uživateli a při poskytování služeb.
PROFESIONALITA (odbornost)






týmová spolupráce
empatie
kreativita
komunikace
flexibilita

INDIVIDUALITA (respektování jedinečnosti a specifických potřeb uživatele)
 respektování a dodržování lidských práv uživatele
 respektování volby uživatele
 respektování duchovních potřeb uživatele
AKTIVITA (podpora vlastní aktivity uživatelů)
 motivace (inspirace, nové podněty)
 příležitost
FLEXIBILITA (služba se přizpůsobuje potřebám a specifikům uživatele)
NÁVAZNOST (spolupráce s pečujícími osobami)
 na další sociální služby

Kontakt:
Vedoucí:

Bc. Jarmila Hyžáková

Adresa:

Horní náměstí 135, 75501 Vsetín

Telefon:

571 448 026

Mobil:

737 636 926

E-mail:

stacionar@vsetin.charita.cz

Provoz:

v pracovní dny od 7:00- 15:30

