Diakonie Praha

PRACOV

IŠTĚ STO

DŮLKY

V rámci pracoviště Stodůlky provozujeme tyto služby: denní
a týdenní stacionář a odlehčovací službu. Všechny tři služby
vyžívají společné prostory a jejich chod zajišťuje jeden pracovní
tým. V rámci služeb nabízíme zejména tyto aktivity:

￼

Outdoorové aktivity, kulturní a sportovní akce
Terapeutické činnosti: canis-, muziko- a hipoterapie
￼
Fyzioterapie a rehabilitace – relaxační místnost
zvaná snoezelen, koncept bazální stimulace
Pracovní činnosti – výtvarná činnost, domácí práce,
práce na zahradě aj.

Nabízené služby

DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ
A ODLEHČOVACÍ SLUŽBA NA PALUBĚ

Denní stacionář podporuje způsob života, který se přibližuje životu
běžných vrstevníků. V Denním stacionáři Na palubě mohou uživatelé
trávit svůj čas smysluplnými aktivitami dle jejich přání a potřeb. Uživatelé
mají možnost žít ve svém rodinném prostředí a zároveň mohou trávit
svůj čas ve společnosti vrstevníků. Nabídka v denním stacionáři je
orientovaná na činnosti, které mohou uživatelům přinést prožívání
radosti a úspěchu.

Dospělí lidé
s mentálním nebo
kombinovaným
postižením ve věku
od 19 do 45 let,
kteří potřebují stálou
podporu druhé osoby.

Provozní
doba služby

Cílová
skupina

Kapacita služby je 6 uživatelů
dle nasmlouvaných hodin a dní
v rámci provozní doby.

Služba je poskytována
denně od pondělí do pátku
od 7:00 do 16:00 hod.

Kapacita

Poslání

DENNÍ STACIONÁŘ NA PALUBĚ

Kapacita

nebo kombinovaným
postižením ve věku
od 19 do 45 let, kteří
potřebují stálou podporu
druhé osoby.

Provozní
doba služby

Týdenní stacionář podporuje způsob života, který se přibližuje životu
běžných vrstevníků. V týdenním stacionáři Na palubě mají uživatelé
možnost trávit svůj čas mimo rodinu, žít ve společenství lidí s podobnými
zájmy a potřebami. Ve stacionáři mohou navazovat vztahy a přátelství,
zažívat radosti a úspěchy.
Kapacita služby je 6 uživatelů dle
nasmlouvaných hodin a dní v rámci
provozní doby.
Dospělí lidé s mentálním

Cílová
skupina

Poslání

TÝDENNÍ STACIONÁŘ NA PALUBĚ

Služba je poskytována
denně od pondělí
do pátku od 7:00
do 16:00 hod.

Provozní
doba služby

Děti, mládež a dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením
ve věku od 11 do 35 let, kteří potřebují stálou podporu druhé osoby.

Kapacita služby je:
ambulantní: 1 uživatel
pobytová: 4 uživatelé
denně.

Kapacita

Odlehčovací služba dává příležitost pečujícím o člověka s postižením 
odpočinout si a načerpat nové síly. V odlehčovací službě Na palubě
mohou uživatelé trávit svůj čas smysluplnými aktivitami dle jejich přání
a potřeb. Nabídka v odlehčovací službě je zaměřena na činnosti, které
mohou uživatelům přinést zažívání radostí a úspěchů. Uživatelé zde mají
možnost poznat i jiné  než domácí prostředí.

Cílová
skupina

Poslání

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA NA PALUBĚ

V pracovních dnech od pondělí do pátku, a to buď
formou ambulantní od pondělí do čtvrtka od 7:00 do
22:00 hodin, v pátek do 17:00 hodin nebo pobytovou,
která funguje od pondělí od 7:00 hodin, následně
24 hodin denně až do pátku do 17:00 hodin.

Kontakt
Denní a týdenní stacionář
a odlehčovací služba
Na palubě
Vlachova 1502/20
155 00 Praha 13 - Stodůlky
Tel: 776 864 674
stacionar@diakonie‑praha.cz

Diakonie ČCE – středisko Praha
Vlachova 1502/20 155 00 Praha 13 - Stodůlky
tel: 235 517 303
e‑mail: stredisko@diakonie‑praha.cz
www: diakonie‑praha.cz
@diakoniepraha
IČO: 62931270
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 0127747339/0800

Diakonie Praha je tu od roku 1994 pro děti, mládež a dospělé s postižením a jejich
rodiny. Poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradensvké služby:
AMBULANTNÍ: Denní stacionář (pracoviště Strašnice, Stodůlky), Odlehčovací
služba, Sociálně terapeutická dílna, Centrum denních služeb, Raná péče
TERÉNNÍ: Raná péče
POBYTOVÉ: Týdenní stacionář, Odlehčovací služba, Chráněné bydlení, Domov pro
osoby se zdravotním postižením
Podpořte nás!

Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši.
Darujte na www.diakonie‑praha.cz

Děkujeme!

