
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, 

příspěvková organizace 

Na Hrádku 100, 76316 Fryšták tel.: 577 911 209 

www.hradek-radost.cz 

Kontakt: 

Adéla Štalmachová, DiS., 

Koordinátor a sociální pracovník 

  

Email: adelastalmachova@ssozp.cz                                                    

tel. +420 604 211 752 

Pracoviště: Denní stacionář Zlín, Broučkova 372, 

760 01 Zlín  

Co je posláním? 

Posláním Denního stacionáře Zlín je to,             

že poskytujeme lidem s mentálním                    

a kombinovaným postižením individuální míru 

podpory či pomoci. Poskytovanou službou   

rozvíjíme dovednosti, schopnosti a znalosti 

klientů tak, abychom přispěli k jejich        

samostatnosti a podpořili jejich sociální  

začlenění. Ambulantní službou            

umožňujeme klientům žít doma běžným 

způsobem života. 

 

 

 

 

Komu je služba  

určena? 
 
Služba je určena osobám ve věku  

od 16 let do 64 let, jejichž situace  

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby, neboť mají sníženou 

soběstačnost z důvodu  

mentálního nebo kombinovaného 

postižení. 

Denní stacionář Zlín 
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Při práci s klienty všichni pracovníci respektují 

zásady: 

 

· individuálního přístupu 

Vychází z respektu k individuálním potřebám  

a možnostem každého člověka. Poskytování  

služby přizpůsobujeme individuálním potřebám 

člověka, a to v rámci možností denního  

stacionáře. 

 

· důstojnosti člověka 

Lidskou důstojnost chápeme jako cíl všech  

lidských práv. O lidskou důstojnost člověk  

nepřichází a nemůže ji ani ztratit.  

Při poskytování služby zohledňujeme věk  

člověka, a to co prožil, vážíme si každého  

člověka a uznáváme jeho jedinečnost;  

nechováme se k druhému člověku lhostejně  

a neponižujeme jej; neposkytujeme nepravdivé 

informace; zapojujeme člověka do rozhodování 

o sobě a všeho co se ho týká, a to vzhledem  

k jeho zdravotnímu stavu; dotazujeme se na to, 

jak máme člověka oslovovat; nasloucháme  

člověku a vyjadřujeme empatii; oceňujeme  

člověka. 

 

· přiměřenosti rozsahu podpory a pomoci 

Podporujeme a pomáháme člověku s činnostmi, 

které nezvládá. Neděláme za něj činnosti, které 

dokáže zvládnout sám, popřípadě se slovní  

podporou 

Zásady poskytování 

sociální služby? 
 

  

Cílem denního stacionáře je zachovat  

či rozvinout schopnosti, znalosti a dovednosti  

klientů s ohledem na stupeň jejich postižení, 

věk, individuální potřeby a možnosti formou: 

 

- aktivizace klientů vedoucí k udržení a posílení 

jejich stávající soběstačnosti, 

 

- snižování závislosti klientů na poskytované 

sociální službě (chceme zvyšovat kompetence 

klientů v souladu s posláním služby), 

 

- podpory klientů při využívání běžně  

dostupných služeb. 

 

 

 

Provozní doba: každý pracovní den 6:30 - 16:00 

Okamžitá kapacita: 15 klientů 

Cíle služby? 


