
 

 

 

Denní stacionář – den strávený v bezpečí a s pomocí! 
 

Náš denní stacionář sídlí  v 1. patře budovy Domova pro seniory Pelhřimov v Městských sadech. Naším 
zřizovatelem je Město Pelhřimov. 
V denním stacionáři se staráme o osoby z Pelhřimova a jeho místních částí, kteří nemohou zůstávat doma bez 
přítomnosti další osoby. Senioři a zdravotně postižení občasné zde mohou trávit čas dle svého uvážení 
v příjemném a bezpečném prostředí za trvalé přítomnosti pečovatelky, k odpočinku je zde k dispozici lůžko.  

 

Našeho stacionáře můžete využít, pokud jste pečující osoba a potřebujete čas pro odpočinek či 
vyřízení svých záležitostí. O Vašeho blízkého se postaráme.  

 

NÁŠ STACIONÁŘ MŮŽETE VYUŽÍVAT: 

     v pracovní dny vždy od 7 do 16 hodin 
  

POSLÁNÍM našeho denního stacionáře je poskytovat ambulantní pobyt osobám, které mají z důvodu věku, 
chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a nemohou zůstat delší dobu 
doma bez přítomnosti jiné osoby. Klientům nabízíme bezpečnou pomoc přizpůsobenou jejich individuálním 
potřebám v takovém rozsahu, aby pečující osoby získaly čas k vyřízení svých záležitostí, případně odpočinku. 
  

CÍLEM SLUŽBY je: 

- Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů 

- Zajištění takové pomoci a podpory, aby pečující osoby měly čas k vyřízení svých záležitostí a na 
odpočinek 

- Zvyšovat povědomí veřejnosti o této sociální službě 

- Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli denního stacionáře, pečovatelské služby a domova pro 
seniory. 

  

SLUŽBY POSKYTUJEME OSOBÁM, KTERÉ JSOU STARŠÍ PADESÁTI LET A: 
- potřebují vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu pravidelnou podporu v péči o vlastní osobu 

- jsou ohroženi kvůli svému věku nebo zdravotnímu stavu sociální izolací a potřebují podporu k zajištění 
kontaktu se svými vrstevníky nebo lidmi s podobným postižením 

 

 

POTŘEBUJETE-LI NAŠI POMOC, OBRAŤTE SE NA NÁS PRO DALŠÍ INFORMACE 

- sociální pracovnice: Bc. Jana Kubů     – tel. 777 724 480 

- vedoucí DS: Jitka Erlebachová, DiS.   – tel. 770 111 783 

email: stacionar@dpsp.cz 
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Denní stacionář – den strávený v bezpečí a s pomocí! 

 

ZAJISTÍME PRO VÁS – CENÍK SLUŽEB: 

Úhrady jsou účtovány podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonu. 
 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  120,- Kč/1 hod. 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek   120,- Kč/1 hod. 

pro osobní hygienu 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti      30,- Kč/1 hod. 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím            30,- Kč/1 hod. 
 sociálně terapeutické činnosti          30,- Kč/1 hod. 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a   120,- Kč/1 hod. 

při obstarávání osobních záležitostí 
 

 

Poskytnutí stravy: 

Oběd - 63,- Kč 
Ceny dle aktuálního ceníku Domova pro seniory Pelhřimov 

 

 

Další služby (fakultativní): 
Doprava do/z DS - 7 Kč/km 

tisk fotografie, kopírování - 3 Kč/stránka 

dohled nad dodržováním léčebného režimu- 5 Kč/úkon 
 

Po dohodě je možný též krátkodobý hodinový pobyt: 
(krátkodobá péče nebo účast na aktivitách pro veřejnost) 

aktivizační a vzdělávací činnosti    30,- Kč/hod 
 

 

Je možné vyzkoušet si první den pobytu zdarma. 
 

DÁLE NABÍZÍME MOŽNOST VYUŽÍT NAŠI NABÍDKU DÁRKOVÝCH POUKAZŮ. 


