Ruprechtický farní spolek
Divoká 1186
460 14 Liberec 14
Denní stacionář U Antonina

Výroční zpráva za rok 2017
Název zřizovatele: Ruprechtický farní spolek
Název zařízení: Denní stacionář U Antonína
Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14
Forma služby: ambulantní
Kapacita služby: 13 uživatelů, okamžitá, v daný okamžik můžeme poskytnout službu
maximálně 13 uživatelům.
Služba v provozu od dubna 2009.
Poslání denního stacionáře U Antonína je poskytnout uživatelům se sníženou soběstačností (z
důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotního stavu) denní pobyt v příjemném
prostředí denního stacionáře, podporovat samostatný a soběstačný způsob jejich života s
ohledem na jejich individuální přání, potřeby a zájmy. To vše v podmínkách, které jsou blízké
jejich vlastnímu prostředí, prostřednictvím osobní účasti na aktivitách denního stacionáře.
Cílová skupina Senioři a osoby s jiným zdravotním postižením, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí.
· Senioři, kteří potřebují určitou pomoc nebo podporu v běžných životních podmínkách v
denní době.
· Senioři se syndromy demence, poruchou paměti a sníženou orientací.
· Senioři, o které se po přechodnou dobu nemohou starat jejich pečovatelé. Rodina nebo
pečovatelé, kterým poskytneme jistotu zajištění péče o seniora po dobu jejich nepřítomnosti.
· Služba je poskytována osobám od 50 let věku.
Zásadou DS U Antonína je trvale dotvářet prostředí denního stacionáře tak, aby svým
materiálním vybavením, odborností personálu a celkovým přístupem k uživateli plně
odpovídala svému poslání, stanoveným cílům a cílové skupině který službu poskytuje.
Cíle:
cílem DS U Antonína je umožnit uživatelům z výše uvedené cílové skupiny
· aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, rodinném zázemí, tedy
neodcházeli předčasně do zařízení ústavní péče
· aby mohli žít život v co největší možné míře obdobný životu vrstevníků, zachovali si svůj
způsob života, návyky, obvyklé činnosti, pohybové schopnosti
· vytvořit společenství, jehož budou plnohodnotnou součástí, a kde se budou cítit dobře,
bezpečně, jistě, respektováni a přijímáni.
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· prostřednictvím stimulace a aktivizace uživatelů zachovat co nejdéle jejich kognitivní,
pohybové a smyslové funkce a v co největší míře zpomalit proces úbytku těchto schopností
V roce 2017 byly naplňovány cíle denního stacionáře v souladu s posláním spolku.
Uživatelé díky službě zůstávají v rodinném prostředí, protože se naše služba o péči s rodinou
dělí.
Senioři s uvedenými chorobami prožívají aktivní podnětný den s potřebnou péčí.
Naše služba jim pomáhá nacházet a udržovat radost ze života.
Služba pomáhá pečující rodině vlastní prací, ale i radou a sounáležitostí.
V zájmu uživatelů spolupracujeme s pečovatelskými službami i s hospicovou péčí, probíhá
výměna pracovníků na praxe.
Stacionář pravidelně navštěvují děti sousední mateřské školky, žáci speciální školy Jedličkova
ústavu a různé doplňkové služby jako canisterapie, muzikoterapie atd.
Vedoucí péče zapojila všechny uživatele do projektu Českého rozhlasu "Ježíškova vnoučata"
což znamenalo mnohá krásná a podnětná setkání s dárci.
Jako jediný stacionář pro seniory v krajském městě uspokojujeme poptávku po této službě.
Zaměstnanci se účastní pravidelně výměnných praxi, povinných školení a supervizí.
Vedení stacionáře je zapojeno do pracovních skupin v rámci komunitního plánování města
Liberec
a město Liberec finančně službu pravidelně podporuje.
„Typický“ uživatel služby je senior se začínajícím nebo pokročilým neurodegenerativním
onemocněním, o kterého s mimořádným nasazením pečuje nejbližší rodina.
V roce 2017 navštěvovalo službu 33 uživatelů, průměrná denní kapacita byla 10 uživatelů.
Zaměstnáno je 5 zaměstnanců, z toho 4 v přímé péči.
Nárůst finančních dotačních prostředků umožnil zvýšení mezd dle doporučení MPSV, což
přispělo k vyššímu uspokojení a podpořilo motivaci pracovníků.
V roce 2017 byla na službu denního stacionáře poskytnuta dotace LK z MPSV 1,763.000,-Kč,
rozpočet LK 49.000,-Kč, Město Liberec 205.729,-Kč, vlastní zdroje a úhrady uživatelů
726.301,-Kč
Děkujeme.
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