
 

 

Ceník služeb denního stacionáře  

Cena za 1 hod poskytované sociální služby se 
pohybuje v rozmezí od 50 Kč do 70 Kč. Vše se 
odvíjí od míry pomoci a podpory.  

Úhrada za poskytovanou službu se počítá 
uživateli dle skutečně spotřebovaného času, 
včetně času nezbytného k zajištění úkonů. 

STRAVA  

Snídaně 20 Kč, svačina od 20 Kč do 26 Kč  

Oběd 59 Kč + 2 Kč provozní náklady služby. 

Celodenní pitný režim 16 Kč. 

 

Cvičení a tělesné terapie  
Je poskytována dle potřeb a možností uživatele.  
Sazebník úhrad je stanoven od 37 Kč do 100 Kč 
(dle typu úkonů).  

 

 

Podpořili nás  

     

       

                          
                                

 

 

 

 

Kontakt  

EUNIKA Karviná, denní stacionář  

Kašparova 2978/1 Karviná-Hranice 733 01  

tel.: +420 731 670 761   

 + 420 739 391 779   

vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz  

soc.eunika@slezskadiakonie.cz  

Provozní doba  

PONDĚLÍ—PÁTEK   

7:00—10:00 hod. dle individuální 

domluvy  

10:00—16:00 hod. stabilní provozní doba 
provozní doba o letních prázdninách  

7:00 – 15:00 hod. 

Provozovatel  

                      Slezská diakonie, Na Nivách 7,  

Český Těšín, 737 01  

www.slezskadiakonie.cz  

tel.: 558 764 333 / Fax: 558 764 301  

IČ: 654 685 62   

číslo účtu u K.B., a.s.: 23035791/0100  

Zřizovatel  

SCEAV  

Slezská církev evangelická a. v.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EUNIKA Karviná, denní stacionář  

 
Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních 

služeb v sociální oblasti na základě křesťanských 

hodnot. 

 

Posláním EUNIKA Karviná, denního stacionáře je 

pravidelná pomoc a podpora osobám se zdravotním 

postižením podle jejich individuálních potřeb, přání a 

možností.  Poskytujeme sociální péči, poradenství a 

další odbornou pomoc s cílem rozvíjet jejich 

schopnosti a dovednosti tak, aby byli co nejvíce 

samostatní v každodenním životě.                

 

Komu je naše služba určena  
Osobám ve věku od 18 let, které v době uzavření 

Smlouvy nepřekročily věk 45 let.  

Jedná se o osoby s: 

mentálním postižením, 

DMO, 

kombinovaným postižením, 

poruchami autistického spektra. 

 

  Kapacita služby  
Okamžitá kapacita denního stacionáře  

je 9 uživatelů. Kapacita počtu smluv je 20. 



 

Cíle služby 
 

Cílem služby je dosáhnout toho, aby klient:  

Podle svých možností, potřeb a přání zvládl ve 

svém životě sám nebo s dopomocí: 

● najíst se, obléct, používat hygienu, 

● být účasten aktivit, které ho těší, přinášejí mu 

radost a uspokojují potřebu smysluplného 

trávení volného času, 

● pohybovat se samostatně nebo s pomůckou, 

● rozvinout, případně naučit činnosti potřebné 

pro život skrze vzdělávání, nácviky dovedností 

aj. 

● vykonávat potřebné domácí práce, které je 

zajímají a které potřebuje ovládat, 

● posílit své motorické schopnosti.  

 

Zásady služby 

 Individuální přístup 
Respektujeme individualitu, zvláštnosti, osobitost a       
věk každého uživatele, vnímáme jeho potřeby  
a přání. 

 Povzbuzující a motivující přístup 
Uživatel je při poskytování sociálních služeb  
povzbuzován a motivován v jeho každodenních    
činnostech. 

 Týmová spolupráce 
Jednotný přístup všech pracovníků k uživateli, 
jejich   
vzájemná koordinace a spolupráce. 

 Profesionalita 
Pracovníci si při své práci počínají profesionálně,   
vzdělávají se, vždy hájí zájmy uživatele a jednají v 
jeho prospěch. 

 

 

 

Služba poskytuje tyto činnosti 

POMOC A PODPORA PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH 

ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU  

     − oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,  

− obouvání a zouvání,  
− postavení se, stání a chůze, posazení se, sezení,   
− přesun na lůžko, nebo vozík, změna poloh,  
− prostorová orientace, samostatný pohyb ve                           
   vnitřním prostoru, 

− podávání jídla a pití, příprava vlastní svačiny.  

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ,  

NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ 

HYGIENU 

− pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí těla, úst,    
 rukou, čištění zubů, česání), 

− pomoc při použití WC, výměna plen, aj. 

POSKYTNUTÍ STRAVY  

− pitný režim, snídaně, svačina, oběd.  

 

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ 

 A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI:  

PRACOVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST  

− nácvik přípravy jednoduchých pokrmů,  

− péče o domácnost, nakupování,  

− tvoření a práce s materiálem 

− pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující 

sociální začleňování osob. 

 

NÁCVIK A UPEVŇOVÁNÍ MOTORICKÝCH,  

PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ  

A DOVEDNOSTÍ  

− pohybové aktivity, relaxace, relaxace s prvky  

   bazální stimulace, 

− pobyt ve snoozelen místnosti,  
− hudební chvilka, trénink paměti aj.  

VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZAJIŠTĚNÍ  

PŘIMĚŘENÉHOVZDĚLÁVÁNÍ, NEBO PRACOVNÍHO 

UPLATNĚNÍ     

− doprava klientů služebním vozidlem do školy,  
   školského zařízení, zařízení určeného pro    
   přípravu na budoucí povolání.  

 

 

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE   

SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM  
− pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu  

 s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách       
 podporujících sociální začleňování osob,   

− podpora při obnovení, posílení rodinných vazeb,  

− vycházky po okolí.  

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI  

− socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování 

vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob.  

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, 

OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI 

OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ  

− pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv 

a oprávněných zájmů,   

− pomoc při vyřízení sociálních dávek, příspěvků 

− na péči aj.  

− poskytování aktuálních informací o změnách  

v sociální oblasti,   

− pomoc při vyplňování tiskopisů, 

− pomoc při komunikaci a doprovodu na instituce, 

− poskytování informací o institucích, organizacích 

a dalších sociálních službách,   

− pomoc při zajištění kontaktu s jinými odborníky 

apod.  

     

Služba nabízí fakultativní činnosti 
−  cvičení a tělesné terapie,   

−  hipoterapie, canisterapie,  

−  zapůjčení cvičebních pomůcek,   
−  zapůjčení odborné literatury, pomůcek,  
−  poradenství v oblasti cvičení a tělesné terapie.  


