Denní stacionář Na palubě
Vlachova 1 502/2 0, Prah a 13 – Stodůlky, 155 00
napal ube@ diakoni e-p ra ha.cz

POPIS REALIZACE SLUŽBY V DENNÍM STACIONÁŘI 2B/1A/DS/2019

Vypracoval: Irena Kovaříková, Hana Lusková
Schválil: Mgr. Jakub Suchel, ředitel
Platnost, účinnost: 1.1.2020
Kdy byli naposledy seznámeni pracovníci: únor 2020
Poslední aktualizace: verze B
Počet stran: 6
Splňuje SQ a kritéria: 1a, 11, 13
Přílohy:

čl. 1 Popis realizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Název poskytovatele

Diakonie ČCE – středisko Praha

Druh služby

Denní stacionář

Identifikátor

7218271

Forma služby

Ambulantní
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Název zařízení a místo
poskytování

Diakonie ČCE – středisko Praha, pracoviště Stodůlky Na palubě,
Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 do 45 let, kteří
potřebují stálou podporu druhé osoby.
Poslání:
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 čas ve společnosti vrstevníků. Nabídka v denním stacionáři je orientovaná na činnosti,
které mohou uživatelům přinést prožívání radosti a úspěchu.
Cíle:
1. Účast na kulturních a společenských akcích.
2. Zajištění kvalitního rehabilitačního programu.
3. Udržení a rozvoj schopností v oblasti sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností.
Kapacita:
Okamžitá kapacita je 6 uživatelů.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

a) první kontakt – Zájemci o službu mohou získat informace na webových stránkách:
https://www.diakonie-praha.cz/
telefonicky: 235 312 987, 723 187 727 (sociální pracovník),
písemně: prostřednictvím e-mailu: stacionar@diakonie-praha.cz
Osobně: v případě zájmu je domluven termín osobní schůzky se zájemcem v prostorách
stacionáře
b) osobní setkání se zájemcem – Za organizaci se schůzky účastní sociální pracovník
společně s vedoucím nebo zástupcem služby. Cílem jednání je získání potřebných informací
o zájemci a zároveň předání informací zájemci srozumitelnou formou, aby se mohl
rozhodnout, zda přijme naše služby. Schůzka je vedena tak, aby bylo zajištěno, že zájemce
poskytnutým informacím rozumí (prohlídka, fotografie, video).
Zájemce o službu je informovaný o dodržování ochrany osobních údajů a zachování
důvěrných informací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.
Pokud není ve stacionáři volné místo, je zájemce zařazen do evidence žadatelů o službu.
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Postup při jednání se zájemcem o službu:
Osobní setkání se zájemcem probíhá v prostorách služby. Sociální pracovník sjedná termín a
čas schůzky. Sociální pracovník, společně s vedoucím služby zjišťují základní informace o
zájemci, mapují zájemcovi základní potřeby a přání v oblastech komunikace, pohybu,
socializace, aktivizace, péče o sebe. S tímto pak následně pracuje tým pracovníků v přímé
péči a ve spolupráci se sociálním pracovníkem během zkušební doby tento dokument
doplňují - na jeho základě sestavují individuální plán uživatele ve službě a dokument
doplňují dle aktuálních potřeb a přání uživatele.
Zájemce popř. jeho opatrovník či jiná blízká osoba, která jedná za zájemce či ve spolupráci
s ním, je informována, že službu nelze poskytovat, pokud se pracovník s budoucím
uživatelem minimálně jednou před uzavřením smlouvy osobně nezkontaktuje a neproběhne
prohlídka zařízení uživatelem a dokud poskytovatel nezíská základní potřebné informace o
budoucím uživateli – jméno, datum narození, adresa, kontakty, zároveň je podána informace,
že službu nelze poskytovat, nebude-li zájemce s poskytováním služby souhlasit. Souhlas
nebo nesouhlas uživatele může být posuzován dle jeho reakcí v rámci zkušební doby.
V případě, že je ze zjištěných informací zřejmé, že zájemce žádá o úkony, které služba
neposkytuje, nebo že nepatří do cílové skupiny, jsou zájemci podány informace o tom, jaké
jiné odborné služby může vyhledat.
Zájemce musí být informován o důvodech odmítnutí srozumitelně a s dostatečným
vysvětlením situace.

Odmítnutí zájemce o službu:
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních
služeb pouze za podmínek uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., § 91 odst. 3, tzn. že:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje
poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před
touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností
vyplývajících ze smlouvy.
Smlouva:
Jako první je podepsána smlouva na zkušební dobu (stanovena individuálně dle domluvy při osobní
schůzce), a to před nástupem nebo při nástupu zájemce na zkušební dobu. Po uplynutí zkušební doby
a v případě oboustranného souhlasu je podepsána smlouva o poskytování služeb na dobu neurčitou.
Smlouvu podepisuje zájemce (popř. opatrovník) a pověřený pracovník (sociální pracovník).
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