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Denní stacionář 

 

Veřejné informace o službě 
 
Právní forma:                         fyzická osoba 

 

IČO:                                         48162485 

 

Statutární zástupce:                         Mgr. Věra Kosinová 

 

Adresa sídla poskytovatele:       Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226,  

                                                     Pardubice - Polabiny, 503 09 Pardubice 9 

 

Místo poskytované služby:        

 Nerudova 1180, Hradec Králové 500 02 

 Severní 843, Hradec Králové 500 03 

 Urxova 297, Hradec Králové 500 06 

 

Kontakty:                                        Nerudova 1180, Hradec Králové 500 02 

       telefon: 495 535 955, 495 530 548 

                                                         e-mail:  info@daneta.cz 

                                                         www.daneta.cz  

 

                                                        Severní 843, Hradec Králové 500 03 

                  telefon:  495 510 455, 495 431 035 

                                                         e-mail:  info@daneta.cz 

                                                         www.daneta.cz   

 

     Urxova 297, Hradec Králové 500 06 

            telefon:  727804440, 495 510 455    

                  e-mail:  info@daneta.cz 

                                                         www.daneta.cz   

 

Ředitelka:                                        Mgr. Věra Kosinová   

                                                         telefon: 495 530 548 

                                 e-mail: vera.kosinova@daneta.cz 

  

Zástupce ředitele:                            Mgr. Lucie Kurtevová 

         telefon:  495 510 455 

  e-mail:  lucie.kurtevova@ daneta.cz 

 

Sociální pracovník:        Bc. Kateřina Moravcová DiS. 

         telefon:  495 510 455 

  e-mail:  katerina.moravcova@ daneta.cz 

 

Metodik:        Lidmila Věříšová 

     telefon:  495 431 035 

   e-mail:  lidmila.verisova@daneta.cz 

 

Kapacita:                                     31 klientů 
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Veřejný závazek 

 

 

Poslání: 

        Posláním zařízení pro zdravotně postižené Daneta - služby denního stacionáře je 

poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit 

jim v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života; zejména realizovat své 

potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti, smysluplným způsobem trávit volný 

čas. 

 

Cíle: 

 zvyšovat soběstačnost a sebeobsluhu 

 rozvíjet sociální vztahy a kompetence (nacvičujeme komunikaci v modelových 

situacích např. v obchodě, u lékaře, na úřadech, učíme se řešit partnerské a mezilidské 

vztahy apod.) 

 připravovat uživatele na pracovní uplatnění při respektování individuálních možností   

jednotlivých uživatelů 

 pomáhat při prosazování práv a zájmů uživatelů  

 vést uživatele k odpovědnosti za své chování 

 umožnit uživatelům smysluplné trávení volného času  

 

  Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů jsou rozpracovány v individuálních plánech. 

 

Cílová skupina: 
       Dospělí lidé (od 18 let) s různým stupněm mentálního postižení nebo lidé s kombinovaným 

postižením, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení. Jedná se o 

osoby, které potřebují fyzickou pomoc nebo dohled druhé osoby či sociální službu k tomu, aby 

mohli žít ve společnosti způsobem, který je běžný.  

Službu mohou využívat i senioři starší 80 let. 

 

Do cílové skupiny nepatří osoby: 

 které svým chováním ohrožují ostatní uživatele soc. služeb 

 jsou trvale upoutáni na lůžko 

 vyžadují trvalou zdravotní péči 

 vyžadují trvalou asistenci          

 

Principy poskytování služeb: 

 

 dobrovolnost 

o uplatňujeme rovný a partnerský přístup ke klientům 

 individualita 

o spolupracujeme s jednotlivými uživateli a jejich rodinami 

o každý klient má svého klíčového pracovníka  

o přizpůsobení konkrétním možnostem jednotlivých uživatelů 

o každý má svůj individuální plán   
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 respekt 

o respektování volby a práv uživatelů 

o výběr stravy, programu, aktivit 

 soběstačnost 

o podporujeme samostatné rozhodování  

o maximálně podporujeme zvyšování soběstačnosti a sebeobsluhy 

o podporujeme samostatnost uživatele, která vede k nezávislosti na poskytované 

službě 

 flexibilita 

o přizpůsobení služby (v rámci možností) potřebám uživatele 

 

 

Nabídka poskytovaných služeb a základní pravidla 

 

Denní stacionář  Daneta se nachází v bezbariérové budově v Severní ulici č. 843, 

v blízkosti centra Hradce Králové. 

 

Denní stacionář poskytuje služby na adresách: 

 

 Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové 

 Severní 843,             500 03  Hradec Králové   

 Urxova 297,             500 06 Hradec Králové  

Popis realizace služby denního stacionáře Daneta 

V rámci denního stacionáře jsou poskytovány služby s ohledem na individuální možnosti 

jednotlivých uživatelů služby. Služby denního stacionáře se realizují v pěti odděleních - 

skupinách, kam jsou klienti umístěni většinou podle míry svého postižení. V každé skupině je 

4- 7 klientů.  

S klienty pracují pracovníci v sociálních službách a odborní pracovníci.  

 

Služby směřují k: 

 co největší aktivizaci klientů 

 maximální soběstačnosti  

 osamostatnění dle individuálních možností jednotlivce 

 k realizaci jejich osobních cílů  

 Uživatelům je věnována komplexní péče.   

 

V denním stacionáři jsou poskytovány služby, které vyplývají z individuálních potřeb 

klientů. Potřeby jsou průběžně zjišťovány a rozpracovány v individuálních plánech. Těžiště 

práce je v pracovní terapii, aktivizačních a vzdělávacích službách, dále sem patří rozvíjení 

kontaktů se společenským prostředím a integrace do běžného života, pomoc při ochraně práv a 

zájmů klientů, v zajištění pomoci při zvládání sebe-obslužných úkonů. Mezi další aktivity patří 

sociálně terapeutické činnosti, při kterých probíhá nacvičování využívání běžných služeb, dále 

pak vzdělávací aktivity směřující k uplatnění na trhu práce a zajištění základního sociálního 

poradenství.  
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 V nabídce poskytovaných aktivit jsou využívány různé metody práce – metoda názoru, 

cíleného nácviku, řešení modelových situací, rozhovory. K ověření získaných dovedností 

klienti využívají tréninkový byt. 

Průběh služby 

Ambulantní služba denního stacionáře je poskytována celoročně v pracovních dnech 

od 7.00 hodin do 16.00 hodin a od 1. 9. 2013 je poskytována v objektech a na adresách: 

 Severní 843, Hradec Králové 500 03  

 Nerudova 1180, Hradec Králové 500 03 

 objekty, ve kterých jsou služby denního stacionáře poskytovány, se nachází v centru města 

Hradce Králové. Tréninkový byt v Urxově ulici využívají v rámci hlavního programu 

stacionáře, který je poskytován na výše uvedených adresách. 

 
Provoz denního stacionáře 

Ranní provoz a hlavní program práce jednotlivých skupin probíhá na adrese Severní 843, 

Hradci Králové 500 03.  

 

Ranní provoz: 

 od 7.00 – 8.00 hod. – v této době převažují individuální aktivity klientů, které jsou 

zaměřeny na odpočinkové a relaxační činnosti, sdílení informací s ostatními klienty 

 je to doba, kdy se klienti scházejí před počátkem práce své skupiny – tzv. dílny  

 tento provoz zabezpečuje pracovník v soc. službách 

 

Práce dílen – skupin denního stacionáře 

 všechny skupiny jsou v provozu od 8.00 do 14.00 hod. 

 skupinu tvoří  4- 7 klientů 

 klíčovým pracovníkem skupiny je zpravidla vedoucí pracovník skupiny (pracovník 

v sociálních službách), který má na každé dílně k ruce další pracovníky v soc. službách 

 počet pracovníků v soc. službách souvisí podle individuálních potřeb klientů a míry 

jejich postižení 

 práce skupiny je tvořena každodenní pestrou nabídkou činností, v rámci kterých jsou 

naplňovány individuální cíle klientů  

V průřezu týdne se pravidelně střídají tyto bloky: 

 blok aktivizace a vzdělávání 

 výtvarných činností 

 práce v keramické dílně 

 práce v truhlářské dílně 

 pracovně technických činností 

 činností sebe-obslužné a podporujících soběstačnost 

 vaření spojené se zajišťováním nákupů v obchodních centrech 

 bloky pracovní rehabilitace 

 animoterapie 

 muzikoterapie 

 cvičení 

 plavání  

 dotekové terapie 

 bloky individuálního a skupinového rehabilitačního cvičení 
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 individuální a skupinová terapie pod vedením psychologa 

 pravidelné procházky přírodou 

V programu je zahrnuta i individuální péče dalších specialistů (neurologa, psychologa). 

Z pohledu měsíčního programu dílen je činnost obohacena o: 

 návštěvy kulturních akcí, divadel, koncertů, výstav 

 exkurzí (vždy dle aktuální nabídky) 

 setkání dílenských parlamentů a soutěží  

 návštěvy snoezelenu a solné jeskyně 

 

Zvláště oblíbené jsou návštěvy: 

 cukráren 

 kaváren 

 restauračních zařízení  

 

Uživatelé mají možnost využít nabídky rekreačně rehabilitačních pobytů. Program doplňuje 

vzájemná spolupráce s ostatními zařízeními. 

Klienti se mají možnost vzájemně poznat a pobavit na společných akcích, které organizují i 

ostatní organizace. (Např. Život bez barier – Nová Paka- Hry bez hranic, atd.) 

 

Odpolední provoz 

 probíhá od 14.00 do 16.00 hod.  

 v této době převažují individuální aktivity klientů, které jsou zaměřeny na odpočinkové 

a relaxačně rekreační činnosti 

  odpolední provoz personálně zabezpečují pracovníci v sociálních službách  

  probíhají volnočasové aktivity 

 

Nabídku volnočasových aktivit tvoří: 

 kroužky keramiky 

 kroužky vaření 

 fotografický kroužek 

 pěvecký sbor 

 hry na flétnu a klávesy 

 

Docházka klientů 

 Do denního stacionáře dochází a odchází: 

  samostatně 

  v doprovodu opatrovníků 

  dojíždí dopravními službami 

  v doprovodu pracovníků v soc. službách z chráněného bydlení 

 

Zajištění stravy 

Doba podávání stravy je orientační. Vychází z přání klienta a programu skupiny 

  dopolední svačina       9.15 – 10.00 hod. 

  oběd                   11.45 - 13.00 hod. 

  odpolední svačina se vydává     od 13.00 hod.  
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Strava v odděleních denního stacionáře je zajišťována jídelnou MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o, 

Nerudova 1180, Hradec Králové 500 02.       

 
   Aktualizace ceníku služby denního stacionáře č. 6 s účinností od 1. 1. 2015 
 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denním stacionáři se zajišťují 
v rozsahu těchto úkonů: 

Cena za 
hodinu: 

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 100,- Kč 
1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek  
2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík  
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  
4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  
B Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  100,- Kč 
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny  
2. Pomoc při použití WC  
C Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování. 
50,-Kč 

 Stravu zajišťuje: JÍDELNA MŠ, ZŠ a PŠ Daneta, s. r. o  
Nerudova 1180, Hradec Králové 500 02 

 

D Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 100,- Kč 
1. Pracovně výchovná činnost  
2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  
3. Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění  
E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 100,- Kč 
 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob  
 

F Sociálně terapeutické činnosti,  100,- Kč 
 Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob  
 

G Pomoc při prosazování práv, oprávněných a zájmů o obstarávání osobních 
záležitostí; pomoc při komunikaci vedoucí práv a oprávněných zájmů  

100,- Kč 

 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práva a oprávněných zájmů  

Cena poskytované péče pro každého klienta je vypočtena podle času potřebné míry podpory v hodině.  
.            *Uvedené ceny jsou včetně DPH 
 
Úhrada za stravu v denním stacionáři Daneta s účinností od 1. 1. 2015. 
 
Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování. 
 

Stravu v rozsahu dopolední svačina, oběd, odpolední svačina zajišťuje: 
JÍDELNA MŠ, ZŠ a PŠ Daneta, s. r. o, Nerudova 1180, Hradec Králové 500 02 

Cena stravy 
celkem: 50,- Kč 

V této ceně:  

Dopolední svačina  12,- Kč 

Oběd  27,- Kč 

Odpolední svačina 
(pro klienty využívající službu po 14.30 hod.) 

11,- Kč 

Stravu lze odhlásit na tel. čísle: 495 582 237  

      
Stravu lze odhlásit vždy nejpozději do 12. 00 hod. ve výdejně stravy na následující den. 

V pondělí lze stravu odhlásit na stejném místě, v době od 7.00 do 7.30 hod. 
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Účinnost: 1. 1. 2007 

Platnost:   20. 12. 2006 

Schválil: Mgr. Věra Kosinová 

Za aktualizaci odpovídá: metodik 

Aktualizaci č. 9 provedla dne 13. 7. 2015 Lidmila Věříšová 

Za realizaci odpovídá: zástupce ředitele 

Rozsah působnosti: všichni zaměstnanci 

 

Předpis v úplném znění platí od 15. 8. 2015 

                      Mgr. Věra Kosinová 

                 ředitelka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
               


