
RÁMCOVÝ DENNÍ REŽIM 
 7 – 9 hod. dovoz či příchod uživatelů 

 9 – 11,30 hod. skupinové činnosti 

 11,30 – 12.00 oběd 

 12 – 15 hod. odpočinek nebo 

individuální aktivizační činnosti 

 13,30 – 15,30 hod. odvoz či odchod 

uživatelů 

  

 AKTIVITY BĚHEM TÝDNE 
 tvoření, pečení, ruční práce 

 stolní společenské, vzdělávací 

hry 

 biblické hodiny 

 trénink paměti a myšlení 

 besedy, promítání, vystoupení 

 cvičení s pomůckami 

 odpočinek, poslech hudby, film 

 společné čtení, zpívání, sdílení 

 za příznivého počasí posezení na 

zahradě Stacionáře 

 

Organizujeme také procházky, výlety, 

výstavy, poutní zájezdy. 

 

Účast na všech aktivitách je dobrovolná.  

KONTAKT 

Stacionář Magnolia Ratiboř 

Ratiboř 361 

756 21 Ratiboř 
 

Vedoucí: 797 864 968 

e- mail: 

stacionar.ratibor@vsetin.charita.cz 

www.vsetin.charita.cz 

 

 

Bankovní spojení: KB Vsetín 

563344851/0100 

VS: 92 555 

 

 

 
 

"Stacionář Magnolia je finančně podporován 
z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí 

připojených do spolufinancování. " 
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http://www.vsetin.charita.cz/


Je Vám více, jak 65 let, 
cítíte se osamělí? 

 

nacházíte-li se v situaci, kdy jste 
částečně odkázáni na péči druhých a 
nemáte zajištěnou potřebnou a kvalitní 
péči během dne, kdy jsou Vaši blízcí 
v zaměstnání nebo potřebují zařizovat 
své záležitosti, pak Vám Denní stacionář 
Magnolia v Ratiboři nabízí pomocnou 
ruku.  

 

Jedná se o ambulantní sociální službu, 
kterou poskytuje Charita Vsetín ve 
všední dny od 7:00 do 15:30 hod. 
Docházka je možná denně nebo ve 
sjednané konkrétní dny na základě 
sjednané smlouvy. 

 

Je určena osobám od 65 let, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku 
nebo zdravotního postižení. A je vhodná 
pro ty, kteří chtějí aktivně a smysluplně 
trávit volný čas ve společenství 
s druhými lidmi. 

 

 

 

 

HLAVNÍ CÍLE SLUŽBY 

 zachování co nejvyšší 
soběstačnosti 

 udržování sociálních vazeb 

 uspokojování duchovních potřeb 

 v kombinaci s pobytem ve 
Stacionáři možnost zůstat 
v domácím prostředí 

 

 

KAPACITA  
služby je 10 uživatelů denně. 

 

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Základní činnosti, které Stacionář 
poskytuje dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
o soc. službách: 

 pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně 

 poskytnutí stravy 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti 

 sociálně terapeutické činnosti 

 zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím 

 Pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání 
osobních záležitostí 

 

Dále zajišťujeme: 

 dopravu 

 občerstvení 

 

Zprostředkováváme: 

 pedikúru 

 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZA 
ÚHRADU NA ZÁKLADĚ SJEDNANÉ 

SMLOUVY 
Uživatel přispívá na úhradu nákladů 
spojených s poskytováním služby dle 
platného Ceníku Denního stacionáře 
Magnolia, který Vám poskytnou 
pracovníci Denního stacionáře, nebo ho 
naleznete na stránkách Charity Vsetín. 

    

Služba je poskytována v bezbariérové 
budově.  

 

REGION PŮSOBNOSTI 
Hošťálková, Ratiboř, Kateřinice, Pržno, 
Jablůnka, Mikulůvka, Bystřička, Růžďka 

 

 

 


