Poslání

Zásady

Posláním Denního stacionáře sv. Josefa Charity
Jablunkov
je
formou
nabízených
aktivit
individuálně podporovat osoby s mentálním
a kombinovaným postižením v samostatnosti
v běžném životě a ve snižování závislosti na
druhých.

pozvedat lidskou důstojnost (kladením důrazu
na morální hodnoty člověka, roli dospělého
a vědomí vlastní odpovědnosti za svoje
rozhodnutí),
vytvářet bezpečné prostředí
lidských potřeb a omezení),

pravdivý přístup ke klientovi (chci to já nebo
klient?),

Službu poskytujeme (cílová skupina):
Osobám
s mentálním
a
kombinovaným
postižením z Jablunkova a blízkého okolí (Mosty
u Jablunkova, Hrčava, Dolní Lomná, Horní
Lomná, Písečná, Písek, Bukovec, Bocanovice,
Milíkov, Košařiska, Návsí, Hrádek).
Osobám od ukončení povinné školní docházky do
40 let, které jsou schopny aktivně se zapojit do
všech námi nabízených aktivit.

odbornost (hledáme nové metody práce),
křesťanské zásady (poskytovat emoční
podporu i účinnou pomoc při řešení krizových
životních situací).
Obsahem služby je:
poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím
přijímání
pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu

Kapacita zařízení
15 klientů v daném okamžiku.

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu

Cílem služby je, aby klient:

poskytování
výchovné,
a aktivizační činnosti

udržel či rozvíjel své schopnosti, dovednosti
a znalosti,
dovedl zachovat
mezilidské vztahy,

a

rozvíjet

(pochopením

přirozené

dosáhl co nejvyššího stupně soběstačnosti tak,
aby mohl žít v přirozeném prostředí, s co
nejmenší mírou podpory.

vzdělávací

zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
poskytování sociálně terapeutických činností
pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
základní sociální poradenství.

Služba je hrazená dle schváleného ceníku.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií a státním rozpočtem ČR

Kontakty
adresa:

Bezručova 130
739 91 Jablunkov

telefon:

733 581 485

e-mail:

jablunkov@caritas.cz

web:

www.jablunkov.caritas.cz

vedoucí zařízení:

Denní stacionář sv. Josefa

Bc. Lucie Szotkowská

pro mladé lidi
provozní doba:

se zdravotním postižením

v pracovní dny

Město Jablunkov

po – čt

od 6.30 do 14.30 hod.

obce: Bocanovice, Bystřice, Hrádek,
Milíkov, Bukovec, Mosty u Jablunkova,
Písek

pá

od 6.30 do 13.00 hod.

partneři, dárci, dobrovolníci

(v

období

červenec

/

srpen

je

provoz

upraven/zkrácen, dle potřeb uživatelů)
Kde se nacházíme?

DĚKUJEME!

(pod

Alžbětinkami

-

vchod

ze

zadu

MŠ)

Motto:
Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.
(Matka Tereza)
V ROCE 2011 SLAVÍME 10 LET!

