Denní stacionář pro seniory
Cítíte se doma sami? Máte pocit, že své paměti už nemůžete důvěřovat tak jako
dříve? Nebo se Vám zdá, že Vašemu partnerovi či rodiči by prospěla péče o duši
i tělesnou schránku?
Chcete se o člena rodiny starat co nejdéle doma, ale potřebujete poradit
v praktických otázkách? Přerůstá Vám péče „přes hlavu“? Přijďte se podívat
do našeho Denního stacionáře pro seniory!

Poslání
Posláním denního stacionáře je poskytovat podporu a péči seniorům, seniorům s mírnou kognitivní poruchou
nebo jiným typem demence k udržení kvality života.
Cílová skupina uživatelů
- zdraví senioři
- senioři osamělí, s mírnou kognitivní poruchou
Věková struktura cílové skupiny :
- mladší senioři ve věku 65 – 80 let
- starší senioři ve věku nad 80 let

Co nabízíme:
Našim uživatelům docházejícím do stacionáře nabízíme každodenní cvičení a relaxaci, kognitivní trénink,
řemeslné vyrábění, pečení, vaření a další tvůrčí činnosti. Při aktivitách pravidelně vzpomínáme na život, jaký
byl, zpíváme a hlavně máme radost ze společně stráveného času. Součástí programu jsou také koncerty a
společenské a kulturní akce, které se konají buď přímo v našem stacionáři, nebo v blízkém okolí. Každý
rok plánujeme také výlety do vzdálenějšího okolí (např. Chleby, Ctěnice, Přerov nad Labem, Lány, aj.,).
Rodinní příslušníci pečující o stárnoucí seniora či seniorku se k nám mohou přijít zdarma poradit o
praktických otázkách (např. sociální dávky a příspěvky, dostupná péče) nebo o tom jak zvládnout obtížnou
situaci a uchovat si zdravý rozum. Nabízíme Vám individuální rozhovor s naším pracovníkem.
Stacionář je v provozu v pracovní dny:

•
•

Pondělí - pátek od 7:30 - 15:00 hod.,
Sobota, neděle a Státní svátky - ZAVŘENO.

Kapacita denního stacionáře je 5 uživatelů denně. O aktuální obsazenosti denního stacionáři vás
budou informovat pracovníci denního stacionáře!!!!
Nyní jsou 2 volná místa!!!!!

Uživatelům denního stacionáře, jejich rodinám i zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme zcela
zdarma základní sociální poradenství.
V případě zájmu pište na mail: dennistacionar-klecany@seznam.cz
nebo volejte na 724 750 460 - Bc. Jakub Sobotka - vedoucí denního stacionáře.

