
Základní informace 
denní stacionář EDEN Český Těšín, Třanovice



Kdo jsme? ● EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář je placená 
ambulantní služba. 

Kde nás 
najdete?

Frýdecká 34, Český Těšín
Třanovice 188



Pro koho tady 
jsme?

Český Těšín, 
ul. Frýdecká

● Osoby s mentálním 
nebo kombinovaným 
postižením

● Osoby imobilní, 
JSME 
BEZBARIEROVÉ 
zařízení.

● Muže i ženy, věk osob 
při přijetí je v rozmezí 
od 18 let do 64 let.

Třanovice

● Osoby s mentálním 
nebo kombinovaným 
postižením

● Osoby se zdravotním 
postižením

● Osoby s chronickým 
duševním 
onemocněním ve 
stabilizovaném stavu

● Muži i ženy, věk při 
přijetí od 18 let do 80 
let.



Kdy k nám 
můžete chodit?

 

Jak  nás 
můžete 
kontaktovat?

● Osobně: na kteroukoli pobočku

● Telefonicky: + 420 558 746 844

                              + 420 731 128 450

● Poštou na adresu: 
Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín

Třanovice 188, 739 53 Třanovice

● Elektronicky: eden@slezskadiakonie.cz

Český Těšín Třanovice

pracovní dny 7:00 – 15:00                    pracovní dny 8:00 – 14:00



Co 
poskytujeme?

● pomoc při oblékání a svlékání 

včetně speciálních pomůcek

● pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

● pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

● Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

denní místnost
jídelna



Co 
poskytujeme?

● pomoc při úkonech osobní hygieny

● pomoc při použití WC

pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu



Co 
poskytujeme? ● zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající 

věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

poskytnutí stravy



Co 
poskytujeme?

● pracovně výchovná činnost

● nácvik a upevňování motorických,

 psychických a sociálních schopností a dovedností

● vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo 

pracovního uplatnění

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwik8qTqqMvjAhUKKewKHQCDB_0QjRx6BAgBEAU&url=http://westhaninka.blogspot.com/2014/06/vetny-prouzek-pri-komunikaci-s-hanickou.html&psig=AOvVaw2rBkeOXVpnrMMQTMomjHHS&ust=1563980794573499


Co 
poskytujeme?

● pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 

osob

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím



Co 
poskytujeme?

● sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 

nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 

podporujících sociální začleňování osob

sociálně terapeutické činnosti



Co 
poskytujeme?

● pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 

zájmů

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí

PRÁVO POVINNOST


