
Posláním denního stacionáře CSS Kyjov je poskytování adekvátní podpory a péče potřebným 

osobám z cílové skupiny v době, kdy jejich primární pečující nemohou tuto péči zabezpečit 

sami (např. z důvodu docházky do zaměstnání).  

 

CSS Kyjov poskytuje seniorům a osobám se zdravotním postižením takovou podporu a pomoc, 

která jim umožní uchovat si v maximální míře dosavadní způsob života, žít důstojně a co 

nejdéle ve své domácnosti, a zároveň aby nebyli omezeni ani v kontaktu se společenským 

prostředím. 

 

Snahou služby je pomoc se zajištěním péče o vlastní osobu (pomoc s oblékáním, hygienou, 

zajištěním a podáváním stravy aj.), vést uživatele k obnovení, rozvoji či udržení získaných 

schopností i dovedností a přispívat k jejich začleňování do společnosti, to vše s ohledem na 

takovou míru individuální podpory, aby si zachovali co nejvyšší míru samostatnosti. 

 

 

Cílem služby je umožnit uživatelům využívat smysluplně svůj volný čas v souladu se svými 

zájmy, udržovat a rozvíjet své sociální dovednosti, a tím pomoci dosáhnout co nejvyšší úrovně 

jejich začlenění do společnosti či kolektivu. 

 

Forma poskytování a maximální okamžitá kapacita: 

Ambulantní formu péče zajišťujeme v Domě s pečovatelskou službou v Kyjově, na tř. 

Palackého 67/7 v pracovní dny (pondělí až pátek) v době od 7.00 do 17.00 hodin (od 15:30 

po předchozí domluvě).  

 

Maximální okamžitá kapacita ambulantní služby je 20 uživatelů.  

 

Denní stacionář je služba sociální péče poskytovaná za úhradu. Bližší informace o cenách 

úkonů jsou uvedeny v sazebníku úhrad. 

  

Více informací na telefonním čísle 518 389 473 nebo 604 878 158. 

 

Cílová skupina: 

 osoby se zdravotním postižením od 19 let z ORP Kyjov1 či vazbou na ORP Kyjov, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nachází se v sociálně 

nepříznivé sociální situaci 

 senioři od 65 let, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou z ORP Kyjov či 

vazbou na ORP Kyjov a jsou v sociálně nepříznivé sociální situaci 

 

 

Nepříznivou sociální situací se v případě zájemců o službu denní stacionář rozumí např.: 

                                                 
1 Do ORP Kyjov patří obce: Archlebov, Bukovany, Bzenec, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Hovorany, Hýsly, 

Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Milotice, Moravany, Mouchnice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, 

Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, Šardice, Těmice, Uhřice, 

Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice 

 

http://www.css-kyjov.cz/denni-stacionar-sazebnik-uhrad/?open=59


 oslabení nebo ztráta schopností z důvodu věku, která způsobuje omezení schopnosti se  

o sebe adekvátně postarat 

 nepříznivý zdravotní stav, který znemožňuje jedinci se o sebe starat 

 sociální situace, kdy osoba není schopna si své potřeby uspokojovat sama 

 sociálně znevýhodňující prostředí, 

 zneužití jedince v důsledku zapomínání způsobeného chorobou (např. demencí) 

 osamělost či sociální izolace jedince způsobená nedostatkem kontaktů se společností 

(např. v době, kdy primární pečující nemohou péči zajistit) 

 

 

S čím služba DENNÍ STACIONÁŘ pomáhá, co zabezpečuje, s jakými potřebami pomáhá: 

 

Pomoc a podpora při sebeobsluze 

 

Pomáhá s oblékáním, svlékáním a volbou 

vhodného oblečení a jeho vrstvením s ohledem na 

počasí, příležitost, ke které se člověk obléká. 

Pomáhá s obouváním a zouváním – volbou vhodné 

obuvi s ohledem především na počasí a také 

příležitost. 

Dohlíží na celkovou úpravu vzhledu (např. při 

odchodu ven) (např. líčení, volba pokrývky hlavy 

apod.). 

 

 

 

 

Pomoc se samostatným pohybem 

 

Pomáhá se zajištěním samostatného pohybu (s ohledem na 

možnosti jedince), např. se změnou polohy  

Pomáhá při přesunu ze sedu do stoje, při přesunu z vozíku či 

židle k chodítku apod.  

Pomáhá s chůzí ve vnitřních i venkovních prostorách, pomáhá 

s výběrem vhodných pomůcek potřebných k chůzi či sezení. 

Pomáhá s přemísťováním předmětů denní potřeby (např. 

hrnek s čajem  

či kávou, knihami apod.)  

 
 

 

 

 

 



Pomoc při zajištění bezpečí a péče o zdraví 

 

Pomáhá zajistit jednoduché ošetření (dohled na užitím léků, použití leukoplasti, 

obvazu nebo dezinfekce) 

Pomáhá zajistit dodržování léčebného režimu či zdravého životního stylu – např. 

dodržování příjmu stravy a tekutin, připomenutí 

návštěvy lékaře 

Pomáhá zajistit potřebnou hybnost – cvičení jemné i 

hrubé motoriky (např. protahovací cvičení, adekvátní 

pohybové aktivity, polohování) 

Pomáhá zajistit bezpečí – prevence zneužití jedince 

jiným, prevence pádů, rozpoznání zhoršení 

zdravotního stavu, přivolání pomoci 

 

 

 

Pomoc při zajištění osobní hygieny   

 

Pomoc při zajištění běžné denní hygieny (mytí obličeje, rukou, 

česání, stříhání nehtů), směřování k volbě vhodných 

kompenzačních pomůcek 

Pomoc při výkonu fyziologických potřeb (použití WC či 

toaletního křesla, použití inkontinenčních či menstruačních 

pomůcek)  

Hygiena spojená s výkonem fyziologických potřeb – mytí těla, 

poskytnutí podmínek pro hygienu, sprchování, ošetření pokožky. 
 

 

Pomoc se zajištěním stravy 

 

Pomoc se zajištěním stravy (např. s volbou jídla, jeho 

množstvím, s objednáním stravy, s donáškou pokrmů či 

potravin) 

Pomoc s přípravou stravy (přípravou jednoduchých pokrmů či 

teplých nápojů), ohřevem stravy, mícháním, servírováním, 

přenesením, mytím nádobí 

Pomoc s podáním stravy – pomoc s porcováním stravy, pomoc 

s najedením se, napitím se 

 

 

 

 

 

 



Pomoc se zajištěním seberealizace a aktivizace  
 

Pomoc se zajištěním vhodné relaxace a odpočinku (např. zajištění canisterapie či 

jiných relaxačních a uvolňovacích aktivit 

 

Pomoc s pracovním uplatněním (pomoc při hledání pracovního uplatnění, pomoc 

s volbou pracovního uplatnění, přípravou životopisu, motivačního dopisu apod.) 

 

Pomoc s nácvikem pracovních činností (jednoduché 

pracovní činnosti např. zametání, natírání, stříhání, výsadba 

a péče o rostliny, ale i nácvikem zhotovování jednoduchých 

pokrmů apod.)  
 

Pomoc při uplatňování zájmů a oblíbených činností (ruční 

práce, tvoření, pečení, procvičování psaní, čtení, cizího 

jazyka, zpěvu a tance, vycházek, hraní společenských her, 

cvičení a protahování, pomoc s ovládáním PC, poslech 

hudby, sledování oblíbených pořadů či filmů aj.  

 

Pomoc s udržením nebo rozvojem schopností a s trénováním paměti  

 

 

Pomoc se zajištěním společenského kontaktu 
 

Pomoc se zajištěním kontaktů s vrstevníky, rodinou, okolím i při sebeprosazování se.  

Pomoc s přípravou a oslavou narozenin a jiných významných událostí  

Pomoc s komunikací – schopností se dorozumět a vyjádřit potřeby, schopností navázat 

kontakt, s přenosem informací, s doplňováním slovní zásoby 

Pomoc s celkovou orientací – nejen v čase (např. dny v týdnu, denní dobou), či 

osobách, ale i prostorové (v budově DPS, ve městě) a orientací v událostech či dění ve 

světě. 

 

Pomoc s využíváním běžných veřejných služeb (např. při 

nákupech a výběru zboží v obchodě, pekárně, kavárně, 

cukrárně), při telefonování či emailování, vyřizování 

záležitostí na poště, v bance nebo na úřadu.  

 

Pomoc při cestování běžnými hromadnými prostředky. 

 

Pomoc se zapojováním do aktivit odpovídajících věku 

(např. návštěva koncertů, galerií, kina či divadelních 

představení, exkurzí, poznávacích výletů).  

 

 



Pomoc s uplatňováním práv a oprávněných zájmů či obstaráváním osobních 

záležitostí 

 

Pomoc a poradenství v sociálních záležitostech – 

např. vyřizování dávek a pomoc s vyplňováním 

formulářů,  

Pomoc při vyřizování osobních dokladů. 

Pomoc v oblasti finanční –pomoc při provádění úhrad 

hotovostních i bezhotovostních a také při řešení 

dluhů či exekucí 

Pomoc při ochraně práv – např. prevence zneužití 

snížených kognitivních funkcí, prevence komerčního 

zneužívání seniorů, podpora znalosti kontaktů pomáhajících v případě ohrožení 

 

 

Nabízíme i následující fakultativní a doplňkové činnosti: 

 Fakultativní služby: 

 Doprava vozidlem 

 Pronájem jídlonosiče, pokud uživatel nechce využít jídelnu v DPS 

 Zapůjčení kompenzačních pomůcek 

 Doplňkové služby: 

 Pedikúra – odborné ošetření nohou 

 

Zdarma Vám zajistíme základní sociální poradenství. 

 

Zásady poskytování: 

 individuální přístup ke každému uživateli, 

 zachování důstojnosti uživatele – respektování důstojnosti každého jedince a 

úcta k člověku, 

 služba podporuje samostatnost uživatele, 

 flexibilita služby - přizpůsobena potřebám a přáním uživatelů. 

 

Důvody pro odmítnutí poskytování denního stacionáře: 

 osoba žádá o službu, kterou neposkytujeme (např. mimo provozní dobu, náhrada 

za veřejné či komerční služby běžně dostupné, nemáme takovou službu 

registrovánu apod.), 

 pokud osoba není cílovou skupinou nebo se nenachází v nepříznivé sociální 

situaci 

 není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů, (zájemce o službu trvá 

na poskytování úkonů v čase, v němž je již naplněna okamžitá maximální 

kapacita služby)  



 pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší 6 měsíců 

před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální 

služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze „Smlouvy“, 

 

 

 

 

 


