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DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

Poskytovatel sociálních služeb 

- denní stacionář 

K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 – Řepy 
 

 

VSTUPNÍ   INFORMACE   

 

 

Domov sv. Karla Boromejského poskytuje sociální službu denního stacionáře  

ambulantní formou v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách  

(v platném znění) 

 

Cíle poskytované služby denního stacionáře 

            

• zachovat hodnotný život uživatele podle jeho současných zvyklostí 

• zachovat co nejdéle schopnost samostatného pohybu a sebepéče uživatele 

• kontakt uživatele se společenským prostředím 

• podpora rodin a pečujících osob ve snaze o péči o svého rodinného příslušníka  

• předcházet předčasnému umístění uživatele do zařízení s trvalým pobytem 

a umožnit tak setrvání uživatele co nejdéle ve vlastním domácím prostředí 

 

 

Služba denního stacionáře je poskytována na základě oboustranně uzavřené 

Smlouvy o poskytování sociální služby 

 

 Nejpozději v den nástupu do denního stacionáře Vám vedoucí denního stacionáře 

nebo sociální pracovnice vystaví Smlouvu o poskytování sociálních služeb. Neváhejte 

požádat o vysvětlení, pokud byste něčemu nerozuměli nebo chtěli vyjádřit své potřeby  

 a přání.  

 

Nástup do denního stacionáře 

 

Provoz denního stacionáře je ve všední dny od 7,00 do 17,30 hodin. 

Uživatel si může zvolit délku denního pobytu v denním stacionáři v provozní době nebo 

docházet jen v určité dny v týdnu. 

Datum nástupu, rozsah docházky je nutné dohodnout předem, změny hlásit do 12,00 

hodin předchozího dne. 
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Do denního stacionáře si, prosím, vezměte s sebou: 

 

 

Občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny 

 

Léky – si připravujte a noste ve vlastní lékovce označené jménem a příjmením a dobou 

užívání. Připravené léky si můžete uložit v zabezpečené/uzamykatelné skříňce. K užití 

léku budete na žádost Vaši nebo opatrovníka upozorněn personálem. 

UPOZORNĚNÍ: za správnou přípravu léků odpovídá uživatel nebo pečující, kteří také 

seznámí zaměstnance s názvy užívaných léků a způsobem podávání léků.  

 

Hygienické potřeby – potřeby, které běžně používáte: 

inkontinenční pomůcky (plenkové kalhotky, vložky) v dostatečném množství na celou 

dobu pobytu v denním stacionáři, papírové ubrousky, papírové kapesníčky apod. 

  

Denní osobní oděv – pohodlný oděv, ve kterém se cítíte dobře a pohodlně (doporučujeme 

praktické a jednoduché oděvy např. zapínání spíše na zip, kalhoty na gumu apod.,  

dále pokrývku hlavy, sluneční brýle aj.) 

Do uzamykatelné šatní skříňky si uložte ještě jedno náhradní oblečení vč. spodního prádla 

a ponožek pro případ nutnosti převlečení. V chladném období prosíme i o teplejší 

oblečení, chodíme na procházky a je nutné předcházet prochladnutí (rovněž obuv vhodná 

ven).   

 

Domácí i venkovní pevnou protiskluzovou obuv – nejlépe s pevnou patou  

(např. mokasíny) pro bezpečnou chůzi v prostorách denního stacionáře i venku. 

 

Běžně užívané kompenzační pomůcky – brýle, naslouchátko, vycházkovou hůl, 

francouzské hole, chodítko. 

 

Pro doplnění pitného režimu – ve stacionáři vaříme čaj (ovocný, bylinkový, černý)  

a je k dispozici balená voda. Pokud máte svůj oblíbený nápoj, doneste si jej - označený 

svým jménem.  

 

Doplňky - rovněž pokud používáte potravinové doplňky nebo umělé sladidlo, doneste  

si jej – označený svým jménem. 

 

 

Veškeré osobní věci (oděv, obuv, kompenzační pomůcky), osobní potraviny (nápoje, 

káva, sladidlo aj.) a léky (pomůcky) musí být označeny jménem a příjmením,  

z důvodu předcházení záměny a nedorozumění. 
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Návštěvy 

 

 Návštěvy jsou po dohodě možné kdykoliv v provozní době, všichni jsou vítáni. 

 

 

Úhrada 

 

 je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. (v platném znění), která obsahuje výčet 

základních činností při poskytování služeb denního stacionáře, rozsah úkonů a maximální 

výši úhrady za jejich poskytování. 

 

Uživatel v denním stacionáři hradí: 

1. zajištění stravy (150,- Kč/den) 

2. aktivizační činnost - program – 3 hodiny denně (200,- Kč/den) 

3. další nezbytné úkony péče dle individuálních potřeb (max. 130,- Kč/den) 

 

Rozsah nezbytných úkonů péče, které poskytujeme: 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• poskytnutí stravy 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

• sociálně terapeutické činnosti 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  

    záležitostí 

 

 

 

Informace 

 

 V případě jakýchkoliv nejasností nebo k upřesnění výše uvedených informací 

 se můžete obrátit na vedoucí denního stacionáře, popř. sociální pracovnici. 

 

 

 

 

PŘÍJEMNÝ POBYT VÁM PŘEJE KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ  

DENNÍHO STACIONÁŘE 

 

 

 

 

 

 

 
 


