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Denní stacionář U Antonina                                                                     

                                 

Výroční zpráva za rok 2019 
 

Sociální služba denního stacionáře pro seniory byla v provozu již desátý rok. 

Výročí jsme oslavili pozváním zpěváka Josefa Zímy na odpolední koncert, který navštívilo 

téměř 100 seniorů a znovuvydáním knížky M.Nevrlého“Podivuhodné chvíle se Sluneční 

písní“ která slouží jako poděkování a k naší nepřímé propagaci. 

Ruprechtický farní spolek zajišťuje provoz 5 zaměstnanci, z toho 4 v přímé péči, 1 v nepřímé. 

Služby denního stacionáře využilo v roce 2019  49 uživatelů ve věku od 59 do 93 roků           

s různými stadii neurodegenerativních  a kombinovaných nemocí. 

Služba je otevřena v pracovní dny od 7,30 do 16,00 hodin. 

Okamžitá maximální kapacita služby je 13 uživatelů, optimální 10 uživatelů. 

Pracovnice v přímé péči absolvovaly povinná školení s akreditací MPSV. 

Na Dohodu je zaměstnán sociální pracovník, který provádí odborný dohled, kontroly a 

poradenství. 

Denní program stacionáře vychází z poslání zařízení napomoci uživatelům i přes jejich vážné 

obtíže setrvat co nejdéle v přirozeném rodinném prostředí. 

Program je sestaven z aktivačních i odpočinkových činností tak jak je definuje zákon o 

sociálních službách. Pravidelně denně probíhá cvičení, tréning paměti, rukodělné práce, 

společenské hry, pravidelná četba, aktuality, slavení výročí, společné zpívání, diskuse a 

rozhovory, procházky, výlety atd. 

V rámci výletů byla s uživateli navštívená botanická a zoologická zahrada, sportovní areál 

Javorník, lesní koupaliště, Lidové sady, liberecká přehrada, horský hotel Ještěd a jiné. 

Stacionář pravidelně navštěvují děti Jedličkova ústavu a uživatelé na oplátku navštěvují i 

Jedličkův ústav, s hudebním a recitačním  vystoupením přicházejí děti z ruprechtické 

mateřské školky. 

Každý měsíc kromě prázdnin probíhá veřejné hudební odpoledne pro seniory s živou muzikou  

s průměrnou návštěvou 30-40 seniorů z okolí. Ve věci výměny zkušeností a řešení 

nepříznivých situací uživatelů spolupracujeme s Hospicem Sv.Zdislavy, s pečovatelskými 

službami Charita, Reva, Mareva a jinými. 

Nájemní byty jsou obsazeny a úhrada nájemného slouží jako jeden ze zdrojů financování 

stacionáře. 

V roce 2019 byla poskytnuta na službu stacionáře dotace z rozpočtu LK ve výši 2,115.680,-

Kč, Město Liberec 148.468,-Kč, úhrady uživatelů 683.850,-Kč. Velká část uživatelů využívá 

naši službu až do svých posledních dnů, což je pro nás velká čest.  Děkujeme. 

 

V Liberci dne 4.2.2020 

Pavel Eliáš 

předseda RFS 
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