Poslání sociální služby centra denních
služeb
Poskytovat ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu jejich postižení.
Poskytovat péči a podporu při zvládání běžných denních
činností a při zapojování do běžného života vrstevníků
s ohledem na jejich individuální potřeby, možnosti a
zájmy.
Cílem sociální služby je poskytovat podporu klientům v
udržení soběstačnosti a samostatnosti na co nejvyšší
úrovni podle jejich možností.

Zásady poskytování sociální služby
Při vlastní práci – v průběhu poskytování sociální
služby, vycházíme mimo jiné i z následujících zásad:







Individuální přístup: respektujeme možnosti
a schopnosti každého klienta.
Přiměřenost: aktivizační, vzdělávací činnosti a
techniky volíme s ohledem na možnosti a
schopnosti klienta.
Postupnost: při realizaci cílů postupujeme dílčími
kroky podle přání klienta.
Konkrétnost,
názornost
a
praktičnost:
uplatňujeme ve všech činnostech s ohledem na
možnosti a schopnosti klienta.
Jednotný postup: pracovníci v podpoře klienta při
naplňování osobních cílů postupují jednotným
způsobem.
Svoji vlastní vůli: klient uplatňuje v průběhu
poskytování sociální služby ve všech oblastech.
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Vůči klientům přistupujeme bez předsudků,
negativního hodnocení a diskriminace.
Respektujeme veškeré možnosti a schopnosti
klientů a snažíme se na nich stavět.
Rodina a opatrovníci klientů jsou pro nás
důležitými partnery.
Při poskytování sociálních služeb zachováváme
diskrétnost.
Podporujeme běžné užívání dostupných veřejných
služeb.
Snažíme se o rozvíjení vztahů s veřejností
a dalšími sociálními službami.
Poskytování sociální služby stavíme na týmové
práci pracovníků.

IČO: 654 71 776
DIČ: CZ 654 71 776
BÚ: 176 512 3349/0800
Tel.: 556 731 161,728 476 958
E-mail: klub.zvonecek@seznam.cz
web: www.klubzvonecek.wz.cz

ARPZPD v ČR, z.s. Klub Zvoneček je příjemcem dotace na provoz
sociálních služeb poskytnuté Moravskoslezským krajem.

Doba poskytování ambulantní sociální služby:

pondělí, úterý, středa a čtvrtek
7:00 – 14:00 hod
Sociální služba je určena:
osobám od 16 do 80
let se zdravotním,
tělesným, kombinovaným, mentálním, chronicky duševním
onemocněním a pro osoby do 26 let věku opouštějící
školská zařízení pro výkon ústavní péče. Jedná se o osoby
se sníženou soběstačností, které potřebují individuální
přístup a sociální péči.
Tato sociální služba je poskytována na základě Smlouvy
za úhradu.

Smlouvu nelze uzavřít:
- s osobou, která nespadá do cílové skupiny uživatelů
(s ohledem na věk a zdravotní postižení),
- s osobou, která požaduje jinou sociální službu, než
poskytujeme,
- v případě naplnění kapacity služby.

Obsahem služby je:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu,
- pomoc při úkonech osobní hygieny,
- pomoc při použití WC,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
- pomoc při zajištění stravy,
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- nácvik a upevňování motorických, psychických a
sociálních schopností a dovedností,
- podpora při získávání návyků souvisejících se
zařazením do běžného společenského prostředí včetně
využívání běžně dostupných služeb a informačních
zdrojů,
d) zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím:
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob (podpora při využívání
běžných služeb – obchody, služby; vycházky a
orientace v nejbližším okolí),
e) sociálně terapeutické činnosti:
- sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování
vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob (nácvik obsluhy běžných domácích
spotřebičů, nácvik drobných zahradnických prací),
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí
a základní sociální poradenství.

Kde nás najdete?
Nádražní 695/28, 742 35 Odry

