Občanské sdružení Pamatováček – Česká alzheimerovská společnost splnilo podmínky pro registraci
sociální služby. Dne 13.8.2009 nabylo rozhodnutí právní moci a OS Pamatováček se stalo poskytovatelem
registrované sociální služby denní stacionáře.
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Veřejný závazek
a. Poslání
Posláním denního stacionáře je vést osoby trpící demencí zvláště pak Alzheimerovou
chorobou prostřednictvím vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit k udržování
schopností a soběstačnosti tak, aby mohli žít svůj život v co nejkvalitnější míře, které jsou
individuálně schopni. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí a
které umožňuje svým uživatelům setkávání s vrstevníky v bezpečném zázemí.
b. Cíle
Zapojit uživatele do vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit.
Být pro uživatele místem setkávání s vrstevníky, nabízet prostor pro
trávení volného času a relaxaci.
c. Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není)
služba je určena lidem postiženým Alzheimerovou chorobou ve stádiu
1.a 2. stupně onemocnění
služba může být poskytnuta též osobám s nespecifikovanou demencí
Službu nemůžeme poskytnout:
lidem,

jejichž

zdravotní

stav

vyžaduje

poskytování

intenzivní

či

vysoce

specializované péče ve zdravotnickém zařízení
zájemcům, jejichž osobní cíl neodpovídá cílům služby
zájemcům s jiným mentálním handicapem či jinou psychiatrickou diagnózou
zájemcům se závislostí na omamných látkách (alkohol, drogy…)
zájemcům, jejichž projevy onemocnění znemožňují přítomnost a adaptaci
v kolektivu.
bezpečně a kvalitně nemůžeme poskytnout službu těm, kteří komunikují jiným
jazykem než je čeština či slovenština, a to z důvodu jazykové bariéry.
osobám s těžkým sluchovým a zrakovým postižením bez asistenčního doprovodu
a to z důvodu komunikační bariéry
zájemcům žádajícím o službu, kterou neposkytujeme

d. Zásady poskytování sociální služby
Individualizace služby - individuální přístup, je přihlíženo k jedinečnosti
uživatele
Zachování důstojnosti, respekt k soukromí
Začlenění a integrace
Respektování potřeb
Partnerský přístup
Princip otevřeného zařízení
Flexibilita zařízení na přání a potřeby uživatele
Profesionalita pracovníků - vychází z etických kodexů jednotlivých
profesí
Odbornost poskytované služby
Transparentnost služby

