VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Název: Centrum denních služeb ŽIVOTa 90 (dále jen Centrum denních služeb)
Sociální služba: Centrum denních služeb
1. Typ služby
Centrum denních služeb je službou dle § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů. Centrum denních služeb je
registrovanou sociální službou u Ministerstva práce a sociálních věcí, číslo
registrace: 8651712.
2. Poslání Centra denních služeb
Centrum denních služeb naplňuje myšlenku celé organizace ŽIVOT 90 tím,
že prostřednictvím aktivizačních činností podporuje seniory – jejich
psychickou, ale i fyzickou kondici. Zapojuje je do společenského života nejen
svých vrstevníků, ale i ostatních věkových skupin. Aktivizací a vzdělávacími
činnostmi rozumíme zejména pohybové aktivity, procvičování paměti, rozvíjení
jemné motoriky. Díky těmto aktivitám podporujeme soběstačnost seniorů, tím
pádem i možnost jejich setrvání co nejdéle v jejich přirozeném prostředí –
doma.
3. Cíle služby




Umožnit seniorům co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí a využít
vzdělávacích a aktivizačních činností, které vedou k udržení vlastní
soběstačnosti a individuálního rozvoje uživatele služby.
Služba bude i nadále poskytována kvalifikovaně a přiměřeně situaci
na základě individuálních potřeb klienta s respektem k jeho základním
lidským právům (bez rozdílu pohlaví, rasy, původu, náboženské
a sexuální orientace, handicapu, politického přesvědčení a postavení
ve společnosti).

Centrum denních služeb poskytuje tyto základní činnosti:









poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – možnost objednání
oběda v kanceláři CAS, možnost zakoupení občerstvení v kuchyňce
v 1. patře;
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu;
výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti a sociálně terapeutické
činnosti;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí;
poskytovatel zajišťuje také základní sociální poradenství;
informace o navazujících službách nejen ŽIVOTa 90.

4. Cíl pro rok 2020
Vytvářet odpovídající prostředí:
 vybavení učeben a dalších prostor;
 nové notebooky do počítačové učebny, minimálně získat 2 a tím doplnit
kapacitu kurzů;
 zelená pavlač – květiny na pavlači;
 čistota a komfort ve Dřeváku – botník, zátěžová rohožka ke vstupu,
paravány, robo vysavač;
 pevný dataprojektor a projekční plátno do učebny č. 2;
 úprava toalet;
 úprava a sjednocení chodby.
Vytvářet podmínky pro seberealizaci a pomoc druhým:
 motivace a podpora ke sdílení a odpovědnosti – společné plánování
akcí se seniory, sbírání podnětů a podpora ke spoluvytváření aktivit
centra;
 vytvoření byznys plánu pro šití látkových sáčků a ubrusů, spuštění
pilotního programu.
Udržuje poskytování podpory na užitečné úrovni nejnovějších technolog.
možností:
 spolupráce na vývoji humanoidního robota Peppera.

5. Cílová skupina










Centrum denních služeb je služba určená osobám seniorského věku
od 60 let.
Senioři, kteří se z důvodu zhoršení zdravotního stavu, nebo jiného ocitli
v nepříznivé sociální situaci.
Senioři, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, s pocitem izolovanosti
a samoty.
Senioři, kteří nerezignovali na aktivní způsob života a chtějí si rozšířit
své vědomosti.
Služba je poskytována klientům bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy,
barvy pleti, politického přesvědčení, náboženského vyznání,
zdravotního stavu, sexuální orientace a společenského postavení.
Služba je poskytována všem klientům výše uvedeným. V případě,
že klient potřebuje jiný typ služby, jsou mu poskytnuty příslušné
kontakty.
Služba je poskytována v českém jazyce, klient tedy musí být schopen
se v českém jazyce dorozumět.

