Kontaktní údaje
Denní stacionář je provozován organizací:

Sociální služby města Doksy,p.o.
Zřizovatel organizace:

Město Doksy

FINANČNĚ NÁS PODPORUJÍ

Město Doksy
Liberecký kraj
Úřad práce ČR

Adresa:
Panská 199, 472 01 Doksy
IČ: 48282910
Identifikátor sociální služby:
2854766

Kontakty
Ředitelka:
Mgr. Ilona Jakoubková
Tel: 487 712 991, 728 757 682
Email: jakoubkova@dpsdoksy.cz

Vedoucí denního stacionáře
Příjem žádostí
Sociální pracovnice:
Mgr. Hana Jinková
Tel: 487 712 997, 722 033 383
Email: jinkova@dpsdoksy.cz

DENNÍ
STACIONÁŘ
služba provozovaná organizací

Sociální služby města
Doksy, p.o.

Panská 199, 472 01 Doksy

Denní stacionář

Ceník:

Denní stacionář je registrovanou sociální
službou organizace Sociální služby města
Doksy, příspěvková organizace.

Uživatelé hradí stravu a poskytovanou péči.



Snídaně – 24 Kč

Poskytujeme ambulantní službu seniorům
od 65 let, kteří nejsou schopni sami setrvat



Oběd – 60 Kč



Dopol./odpol. svačina – 11 Kč / 1 svačina

Strava:

ve svém domácím prostředí.

Služby pečovatelky:

Poskytujeme:

Provozní doba denního stacionáře
pondělí – pátek
7:00 – 16:00
Uživatelům zajišťujeme stravování a péči
v oblastech, které již nejsou schopni
zvládnout sami. Péči zajišťuje vyškolená
pečovatelka.

 STRAVOVÁNÍ – stravu poskytujeme dle
doby pobytu v denním stacionáři. Uživatelé
mohou odebírat snídaně, svačiny a oběd.



 POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ PÉČE O VLASTNÍ
OSOBU (např.: pomoc při oblékání, pohybu,
stravování).

k zajištění úkonů. Pokud poskytování úkonů

 Zprostředkování TERAPEUTICKÝCH A
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT – trénování
paměti, motoriky, procházky, návštěva
kavárny nebo cukrárny, tvořivé dílny apod.

minutách.

 Uživatelé denního stacionáře se účastní i
kulturních a společenských akcí pořádaných
pro obyvatele domova pro seniory.

120 Kč/hod.

Pozn.: Úhrada za péči je účtována podle
skutečně spotřebovaného času nezbytného

netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně
krátí. Doba poskytování úkonu se počítá po

Podmínky pro přijetí:



Vyplnění Žádosti o poskytnutí služby
Splnění podmínek cílové skupiny

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete nebo
osobně doručte na adresu organizace Sociální
služby města Doksy, p.o. k rukám sociální
pracovnice
pověřené
vedením
denního
stacionáře.
Veškeré další informace a potřebné formuláře
naleznete na našich webových stránkách

www.dpsdoksy.cz

