ZADNÁ STRANA

PREDNÁ STRANA

Pokiaľ máte záujem o využívanie tejto služby, informujte
sa písomne, telefonicky alebo osobne u zamestnancov
Denného stacionára Sečovce, ktorí vám radi poskytnú
bližšie informácie o sociálnej službe.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Denný stacionár Sečovce
Obchodná 180/20
078 01 Sečovce
0910 842 623
stacionar.secovce@charita-ke.sk
www.charita-ke.sk
Arcidiecézna charita Košice
Prácu v Dennom stacionári Sečovce môžete
podporiť modlitbou, dobrou radou,
dobrovoľníckou prácou, materiálnou
alebo finančnou podporou.
Ďakujeme.

Denný stacionár

SEČOVCE

miesto pre aktívnu starobu

INFORMÁCIE O SLUŽBE

STREDOVÉ STRANY

DENNÝ STACIONÁR

Poskytuje
ambulantnú
pomoc
prijímateľom
so zameraním na ľudí v seniorskom veku, ktorí nie
sú samostatní vo všetkých sebaobslužných úkonoch
a základných sociálnych aktivitách a potrebujú dohľad
pri niektorých činnostiach. Napriek tomu zostávajú
v prirodzenom domácom prostredí a na určitú časť
dňa prichádzajú do denného stacionára, kde môžu
zmysluplne a aktívne tráviť voľný čas v kolektíve.
PREČO SI VYBRAŤ NÁS
Počas pracovných dní v čase od 7.30 do 16:00 ponúkame
seniorom zmysluplné trávenie času v príjemnom
prostredí rodinného domu situovanom v centre mesta.
Odbornú starostlivosť zabezpečuje náš personál, ktorý
vytvára denný program vzhľadom na individuálne
potreby prijímateľov. Kapacita zariadenia je 20 miest.
PODMIENKY PRIJATIA:
• rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu
službu v dennom stacionári, ktorý vydáva mesto
alebo obec,
• uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
v dennom stacionári,
• doloženie potrebných dokladov v zmysle Zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

NAŠE

SLUŽBY

V dennom stacionári so zameraním na seniorov
vytvárame priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný
rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času.
Poskytujeme:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálnu rehabilitáciu,
• stravovanie.
Zabezpečujeme:
• rozvoj pracovných činností,
• záujmovú činnosť.
Ponúkame:
• individuálny prístup k prijímateľom, podpora
jedinečnosti, rozvoj schopností a zručností,
• nácvik komunikačných zručností,
• pohybové a relaxačné cvičenia,
• priestor pre odpočinok a relaxáciu,
• sociálny kontakt, zamedzenie osamelosti,
• priestor pre rozvoj spirituálnych potrieb,
• podpora v oblasti duševného zdravia,
• a ďalšie aktivity podľa individuálnych potrieb.

