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INFORMACE O POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ 

(veřejný závazek) 

1. Poslání Stacionáře Magnolia 

Posláním Stacionáře Magnolia je poskytovat ambulantní služby osobám nad 65 let, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního omezení, a které potřebují pomoc a 

podporu druhé osoby. 

Dle individuálních potřeb podporovat jejich schopnosti a dovednosti, přispívat k sociálnímu 

začlenění a řešení nepříznivé sociální situace. 

2. Cíle Stacionáře Magnolia 

• Zajistit podporu, pomoc nebo péči osobám nad 65 let (uživatelům), které spadají do územní 

působnosti Charity Vsetín, a pro které je vhodný typ služby denní stacionář. 

• Zajistit bezpečný prostor během dne pro zvládání péče o vlastní osobu, hygienu a poskytnutí 

stravy. 

• Trénovat a upevňovat dovednosti uživatelů, navazovat na jejich zájmy a návyky 

z přirozeného domácího prostředí. 

• Podporovat sociální vazby a setkávání s vrstevníky, zprostředkovávat kontakt se 

společenským prostředím. 

• Pomoci rodinám uživatelů řešit jejich nepříznivou sociální situaci, odlehčit pečujícím 

osobám, a to zejména v době, kdy jsou v zaměstnání.   

3. Cílová skupina 

Cílovou skupinou Stacionáře Magnolia jsou osoby starší 65 let: 

1. které potřebují pomoc, podporu či péči druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti, 

2. které chtějí trávit svůj volný čas ve společenství vrstevníků. 

3. jejichž nepříznivá sociální situace umožňuje kombinovat pobyt v domácích podmínkách 

s pobytem ve stacionáři. 

4. Službu nelze poskytnout: 

• kapacita služby je naplněna 

• zájemce nespadá do naší cílové skupiny 
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• zájemce žádá o sociální službu, kterou neposkytujeme (např. zájemce žádá o zajištění 

dovozu obědu do domácnosti) 

• zájemce byl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vyloučen ze služby z důvodu 

porušování povinností 

5. Podmínky pro poskytování služby: 

• Služba je poskytována na základě uzavřené písemné Smlouvy 

• Služba je uživatelem hrazena do výše stanovené vyhláškou, zpravidla z příspěvku na péči 

• Služba poskytuje základní činnosti stanovené Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 

Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb.  - § 46. 

6. Kapacita služby 

Okamžitá kapacita služby je maximálně 10 uživatelů, tzn.že ve stacionáři v jednom 

okamžiku může být 10 osob, z toho maximálně 2 uživatelé, kteří používají mechanický vozík 

(omezení personální a prostorové). Uživatelé mohou do stacionáře docházet pravidelně nebo 

nepravidelně, podle své potřeby, dle rozsahu stanoveného ve smlouvě. 

Služba je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 po dobu celého kalendářního roku.  

7. Zásady práce 

Pracovníci stacionáře se řídí následujícími zásadami: 

1. Odborný, důstojný, empatický a individuální přístup ke všem uživatelům 

2. Úzká spolupráce s rodinnými příslušníky a pečujícími osobami 

3. Citlivost k duchovním potřebám uživatelů 

8. Územní působnost 

Služba Stacionáře je poskytována na území působnosti Charity Vsetín (Vsetín, Mikulůvka, 

Bystřička, Kateřinice, Pržno, Růžďka, Jablůnka, Ratiboř, Hošťálková, Lhota u Vsetína, Liptál, 

Leskovec, Janová, Ústí, Liptál, Seninka, Valašská Polanka, Prlov, Pozděchov, Lužná, Valašská 

Senice, Lidečko, Lačnov, Horní Lideč, Francova Lhota, Střelná). 

 


