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GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽEB  

DENNÍHO STACIONÁŘE  ŽIVOTA BEZ BARIÉR 

Z.Ú.NOVÁ PAKA 

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:  

  
JITKA FUČÍKOVÁ   

TEL.: 603 434 833  

E-MAIL: jitka.fucikova@zbb.cz 

   

      

 

  

ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú.    

Lomená 533   

509 01  Nová Paka             

IČ: 26652561   

DIČ: CZ 26652561   

        

č.ú.: 78 - 8511550297/0100  u KB Nová Paka     
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SWIFT: KOMBCZPPXXX   

Internetové stránky:  www.zbb.c z   

Ředitelka  ŽBB z.ú.       
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MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY      

CENTRUM KLÁŠTER  

OPOLSKÉHO 148  

509 01 NOVÁ PAKA  

Kapacita služby: 21 uživatelů /den  

Ambulantní placená služba dle aktuálního ceníku 

   

Vedoucí služby : Mgr. Věra Dejmková 

Telefon.: 727 952 6539, E-mail: vera.dejmkova@zbb.cz  

 Službu denního stacionáře zajišťuje kvalifikovaný sociální pracovník a pracovnice v sociálních 

službách:  

Sociální pracovník : Bc. Miroslav Dvořák  

Telefon:602 393 368 

 

 

SLUŽBU MŮŽETE NAVŠTĚVOVAT V DOBĚ :  

PONDĚLÍ, STŘEDA A  PÁTEK, OD 7.00 DO 15.00 HOD., ÚTERÝ A ČTVRTEK OD 7.00 

DO 18.00 HOD ( LADY CLUB, GENTLEMAN CLUB).  

  

Službu můžete navštěvovat v rozsahu, který vyžaduje řešení Vaší nepříznivé sociální situace.   

Pracovnice služby vám poskytnou tyto základní činnosti  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

c) pomoc poskytnutí stravy  

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

f) sociálně terapeutické činnosti  

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

Garantovaná nabídka představuje minimální rozsah úkonů poskytovaných v rámci služby denního 

stacionáře při plné kapacitě.  

V případě volné kapacity může být rozsah vám nabízených úkonů na přechodnou dobu zvýšen, 

pokud je to potřeba v rámci dosažení řešení vaší nepříznivé sociální situace.  
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Pracovnice vám dle vašich potřeb poskytnou úkony minimálně v tomto rozsahu  
  

a)  

    

Pomoc při péči o vlastní osobu   

  

1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek        

            2x denně (v zimě častěji )   

Pokud to nezvládnete sami, pomohou vám pracovníci se svlékáním a oblékáním svrchního 

oblečení a přezouváním bot při příchodu a odchodu ze stacionáře, nebo když společně někam 

půjdete.  

Pomohou vám také převléknout, pokud půjdete sportovat, případně když se umažete.  

Pokud to nezvládnete sami, budou Vám ve stacionáři dány k dispozici speciální pomůcky,které 

vám při svlékání a oblékání pomohou. Pracovnice vás naučí s těmito pomůckami zacházet 

(např. nazouvák, navlékač ponožek apod.)  

Všichni zaměstnanci ve stacionáři vždy respektují Vaše soukromí – např. když se převlékát 

nechcete, aby Vás někdo viděl.   

2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík           

na lůžko a na WC dle potřeb uživatele  

Pokud to Vaše zdravotní omezení vyžaduje a nezvládnete to sami, pomohou Vám pracovnice 

s přesunem na lůžko, či vozík tak, abyste mohli vykonávat činnosti jako je hygiena, vycházky, 

práce u stolu, stravování apod.    

Přesun je prováděn bezpečně, vyškolenými pracovnicemi.  

Prostory denního stacionáře jsou bezbariérové, takže se v nich můžete bez problémů pohybovat 

při využití jakékoliv kompenzační pomůcky.  

  

Život bez bariér Vám navíc nabízí možnost si potřebné pomůcky zapůjčit z provozované půjčovny.  

3. Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru        

 dle potřeb uživatele  

  

▪  Svoji osobní skříňku si můžete také označit, např. samolepkou se jménem či obrázkem.    



  

  

Život bez bariér, z.ú.   

  

Adresa: Lomená 533, 50901 Nová Paka     Tel.:+420 493 724 159  
IČO: 26652561, DIČ: CZ26652561    Mob.:+420 731 070 142  
    Web: www.zbb.cz   
č.ú.: 78-8511550297/0100    E-mail: info@zbb.cz  
IBAN: CZ 6001000000788511550297  

4  

▪  Pracovnice Vám pomohou vždy, když si nebudete pamatovat, kde se která místnost 

nachází. 

▪  
Pokud se nezvládnete pohybovat sami – používáte mechanický vozík, chodítko a 

podobně, pracovnice Vám vždy pomohou.  

▪  Podporu obdržíte i při problémech s orientací ve venkovním prostředí – při vycházkách 

apod.   

 

4.  Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

 2x denně při podávání jídla, pití dle potřeby  

Pokud si sám nedokážete vyndat a rozbalit přinesenou svačinu, či se sám napít, pracovnice Vám 

pomohou.  

Pracovnice Vám v případě potřeby při obědě rády pomohou s přinesením podávanéhojídla.   

  

Pomoc při péči o vlastní osobu   

7:00  8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  

pondělí - 

pátek   

▪ Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek        

         2x denně ( v zimě častěji)  

  

▪ Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík       

 2 denně na lůžko,  na WC dle potřeb uživatele  

  

▪ Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

dle potřeb klienta  

  

▪ Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 2x 

denně jídla, pití dle potřeb uživatele   
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b)  

    

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

  

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny      

2x denně   

Osobní hygiena je vykonávána v bezbariérové koupelně, kde je k dispozici umyvadlo, WC a 

rehabilitační lehátko.   

Pracovnice Vám pomohou, pokud si nezvládnete sám umýt ruce.  

Vždy, když se budete mýt, bude zajištěna maximální intimita – dveře od koupelny lze 

zamknout.  

Pokud si budete přát využít našeho vybavení a naší pomoci, lze se také individuálně dohodnout 

na sprchování. Fyzická a časová náročnost Vámi požadovaného úkonu musí odpovídat aktuální 

kapacitě personálu denního stacionáře.    

    

2. Pomoc při použití WC            

dle potřeb uživatele  

V denním stacionáři můžete používat bezbariérové WC, v případě potřeby je k dispozici 

nástavec.  

Při používání WC Vás nikdo nebude rušit – dveře od koupelny lze zamknout.   

Budeme vždy respektovat Vaše zvyklosti.  

Pracovnice Vám pomohou, pokud něco na WC nezvládnete sám.    
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Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

  

 

7:00  8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  

pondělí - 

pátek   

▪ Pomoc při osobní hygieně        minimálně 3 

denně mytí rukou  

 /sprchování na základě individuální domluvy/     

  

▪ Pomoc při použití WC      dle 

potřeb uživatele  

 

  

  

c)  

  

Poskytnutí stravy  

                                             zajištění oběda 1x denně  

                                             zajištění pitného režimu 3x denně  

Pokud to nezvládnete sami, pracovnice Vám pomohou připravit pití – studený nápoj, případně 

čaj. Minimálně vždy ráno, dopoledne a také při obědě.  

Oběd Vám dovezou do denního stacionáře z vývařovny.  

Cena oběda je uvedena v Ceníku úkonů denního stacionáře.   

Oběd vybereme spolu s uživetelem, a to z každodenní nabídky tří jídel.   

Pokud do stacionáře nepřijdete, musíte si odhlásit oběd nejpozději do 8:00 hodin daného dne. 

Pokud tak neučiníte, je možné si oběd vyzvednout v denním stacionáři osobně v době mezi 

11,30 – 12,00hod. Jestliže si oběd včas neodhlásíte, případně osobně neodeberete, oběd 

propadá a budete jej muset zaplatit.   

Cenu za stravu platí uživatele měsíčně společně s vyúčtováním za službu, vždy následující 

měsíc zpětně, a to buď bezhotovostně na účet Života bez bariér,z.ú., případně v hotovosti v 

kanceláři vedoucí sociálních služeb.   

Přibližně jednou měsíčně si uživatelé denního stacionáře v rámci nácviku pracovních činností 

uvaří oběd sami.   

  

Poskytnutí stravy       
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7:00  8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  

pondělí - 

pátek   
     svačina        oběd        

  

  

  

d)  

  

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti   

        

Očekáváme, že se do činností zařadíte způsobem, který vám vaše zdravotní postižení umožní.   

1.  Pracovní činnosti     

            4 x týdně, z toho:   

1x týdně uklízení, zahradničení a 2x měsíčně vaření  

Ve stacionáři se s Vámi podle toho, s čím potřebujete pomoci a co se chcete naučit, budeme 

věnovat například těmto rukodělným činnostem:   

malování, kreslení, stříhání, vystřihování, lepení, modelování,   

práci s keramickou hlínou  

práci s papírem, kartonem, celofánem  

tkaní, háčkování, zašívání, vyšívání  

šití jednoduchých textilních výrobků  

batikování  

výrobě dekorací z přírodního materiálu  

V rámci těchto výrobních činností se naučíte:  

pracovat se základními pomůckami – nůžky, pastelky, štětec, barvy, lepidlo, atd.  

pracovat se základním ručním nářadím – kladívko, kleště, atd.   

obsluhovat stroje pro výrobu předmětů – šicí stroj, řezačka papíru, atd.   

  

Pokud to budete potřebovat, naučíme Vás ve stacionáři co a jak doma uklízet   

mytí a utírání nádobí                                                                           

žehlení, skládání a ukládání prádla                                       

zametání, utírání prachu, mytí oken, atd.   
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 zalévání a péče o pokojové květiny   

 nákupy     

V rámci úklidových prací se naučíte:  

pracovat s úklidovým nářadím používaným doma i venku – smeták, smetáček a lopatka, mop, 

úklidové prostředky, košťata, kolečka, konev atd.  

úklidovým návykům – uklidit si po sobě ze stolu špinavé nádobí, srovnat si své oblečení apod.  

obsluhovat domácí spotřebiče – žehličku, pračku, vysavač, atd.   

Pokud to budete potřebovat, naučíme Vás ve stacionáři jak se postarat o zahradu.   

příprava hlíny a sázení  

zalévání rostlin  

přesazování rostlin  

pletí plevele  

hrabání listí a jeho odvoz a další úklid zahrady  

uklidit zahradu na podzim a po zimě   

Když to budete potřebovat, rádi Vás ve stacionáři naučíme vařit.   

V rámci vaření se naučíte:  

pracovat s kuchyňskými pomůckami a nářadím – nože, struhadla, škrabky atd.   

obsluhovat sporák a další kuchyňské spotřebiče – mixér, váhu, ledničku, mikrovlnku atd.   

vyhledat si recept a pracovat podle návodu   

správně uchovávat potraviny  

uklidit po vaření   
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V rámci všech zmíněných pracovních činností se naučíte také:  

pracovat podle návodu  

najít si svůj pracovní rytmus  

pracovat společně s více lidmi,mít radost z práce ostatních  

vydržet u práce, dokud není dokončena  

  

   

Pracovní činnosti  

  

  

7:00-8:00 

Příchod do 

DS  

8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  

pondělí   

  

Pracovní činnosti 

Procvičování jemné 

motoriky  

  

      

  

úterý  

  

Pracovní činnosti  

(uklízení/ 

zahradničení)  

      

8:00-18:00 Lady 

Club  
Procvičování jemné 

motoriky  

středa  
  
 

    
  

      
  

čtvrtek  
  

 

          

8:00-18:00 Gentleman 

Club  

pátek   

  

Pracovní činnosti  

(1x 14 dní vaření) 

Procvičování jemné 

motoriky  

  

      

  

  

  

2.  Procvičování hrubé motoriky celého těla a jemné motoriky rukou a prstů   

5 x týdně  

Pokud máte problém jakoukoliv činnost zvládnout kvůli nedostatečným pohybovým 

schopnostem a dovednostem, pracovnice Vám vždy ukážou a poradí, co máte dělat s rukama a 

prsty a nacvičí s Vámi také potřebné pohyby.  
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Nácvik motorických dovedností probíhá během činností spojených s péčí o vlastní osobu, při 

osobní hygieně, při podávání stravy, při vykonávání pracovních a vzdělávacích činností i v 

průběhu sociálně terapeutických činností (sportovní činnost, relaxační činnost, hraní her, pobyt 

v terapeutickém bazénku).    

3.  Učení a výchovné činnosti  

5 x týdně  

Podle toho, s čím potřebujete pomoci, si s Vámi ve stacionáři budeme opakovat to, co jste se 

měli možnost naučit dříve (ve škole, doma, apod.) anebo Vás naučíme věci nové. Nejčastěji 

budeme obě činnosti kombinovat.   

Můžete si opakovat či se naučit například:  

psaní, čtení, počítání a další školní znalosti  

pracovat s počítačem – základní ovládání, vyhledávání na internetu, práce s emailovou poštou   

hospodařit s penězi  

sepsat různé žádosti a vyplnit formuláře, které používáte v běžném životě – na poště, na 

úřadech, v bance, v obchodech   

jezdit dopravními prostředky – vlakem, autobusem.   

chovat se správně k přírodě i v ní – třídění odpadu, šetření s vodou, elektrickou energií apod.   

Učení probíhá jak v prostorách denního stacionáře, tak v rámci aktivit mimo budovu – návštěvy 

besed, přednášek, návštěvy úřadů, nakupování, naučné vycházky, apod.     

   

Ve společenské místnosti denního stacionáře mají klienti k dispozici osobní počítač s připojením 

na internet.Vzdělávací aktivity mají uživatelé k dispozici společenskou místnost, která je 

vybavena osobním počítačem, dataprojektorem a promítacím plátnem.  

  

  

  

e)  

            

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

                                 

2 x týdně  

Pokud potřebujete pomoc a podporu s tím, abyste se mohli beze strachu, studu a zábran pohybovat 

ve společnosti ostatních lidí, pracovnice Vás naučí jak se k nim chovat a jak s nimi mluvit.  
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Nácvik kontaktu se společenským prostředím probíhá jak v prostorách denního stacionáře, tak 

v rámci aktivit mimo něj, kam Vás pracovnice doprovodí a poskytnou vám při kontaktu s 

ostatními lidmi potřebnou podporu.   

  

  

Učení a výchovné činnosti  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   
 

7:00  8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  

pondělí                   

úterý  
    

      
      

středa  

  

Učení a výchovné činnosti  

Zprostředkování kontaktu se    

společenským prostředím          

čtvrtek  
  

Učení a výchovné činnosti   

Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím  

  
      

pátek           

  

  

f)  

  

Sociálně terapeutické činnosti  

2 x týdně  

S využitím různých forem terapeutických činností Vám pomůžeme rozvinout Vaše osobní a 

sociální schopnosti a dovednosti, které potřebujete pro život ve společnosti.   

Pokud to potřebujete, budeme se věnovat trénování paměti, pozornosti i fantazie či trénování řeči.   

Pomůžeme Vám naučit se pracovat s Vašimi biologickými a dalšími potřebami.   

Sociálně terapeutické činnosti, jsou nedílnou součástí vzdělávacích, výchovných a 

aktivizačních aktivit a také aktivit, které Vám zprostředkují kontakt se společenským 

prostředím.   

 

 

 

 



  

  

Život bez bariér, z.ú.   

  

Adresa: Lomená 533, 50901 Nová Paka     Tel.:+420 493 724 159  
IČO: 26652561, DIČ: CZ26652561    Mob.:+420 731 070 142  
    Web: www.zbb.cz   
č.ú.: 78-8511550297/0100    E-mail: info@zbb.cz  
IBAN: CZ 6001000000788511550297  
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 Aktivity probíhají v rámci prostor denního stacionáře i mimo něj.  

  

Denní stacionář disponuje velkým množstvím společenských i znalostních her.   

 Uživatelé mají možnost využívat pro své aktivity lesopark v areálu Života bez bariér, z.ú.   

Ve společenské místnosti denního stacionáře je k dispozici terapeutický bazének s míčky.  

V prostorách denního stacionáře je uživatelům k dispozici relaxační koutek.   

Denní stacionář je vybaven integrovaným kuželníkem.  

 
  

  

  Sociálně – terapeutické činnosti   

7:00  8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  

pondělí   
    

      
  

Sociálně-

terapeutické 

činnosti  

úterý                  

středa  
    

      
  

Sociálně-

terapeutické 

činnosti  

čtvrtek                  

pátek   
    

      
  

Sociálně-

terapeutické 

činnosti  

    

1 den x měsíc (8:00-11:30)  

Sociálně terapeutické činnosti  
  

      

  

  

 

 

 



  

  

Život bez bariér, z.ú.   

  

Adresa: Lomená 533, 50901 Nová Paka     Tel.:+420 493 724 159  
IČO: 26652561, DIČ: CZ26652561    Mob.:+420 731 070 142  
    Web: www.zbb.cz   
č.ú.: 78-8511550297/0100    E-mail: info@zbb.cz  
IBAN: CZ 6001000000788511550297  
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g)  

  

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí  

      

dle potřeb uživatelů nácvik uplatňování práv 1x měsíc   

Pracovnice Vám budou vždy pomáhat a radit, aby jste byli schopni pochopit, jaká jsou Vaše práva a 

povinnosti a naučí Vás chovat a jednat podle nich.  

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí    

7:00  8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  

pondělí – 

pátek   
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

pondělí                   

úterý                  

středa                  

čtvrtek  
            

1x měsíc  

Nácvik uplatňování 

práv  

pátek           

NABÍDKA DOPLŇKOVÝCH                                                             

AKTIVIT ŽIVOTA BEZ BARIÉR, Z.Ú.  
  

 Uživatelé DS stacionáře se mohou zúčastňovat akcí organizovaných Životem bez bariér,z.ú.. 

Jedná se například o:  

účast na společenských a kulturních akcích – diskotéky, koncerty, divadlo.  

účast na sportovních akcích – turnaje v kuželkách, turistika apod. c) pobyty a výlety  

Jedná se o aktivity poskytované mimo službu denního stacionáře (v odpoledních a podvečerních 

hodinách či o víkendu), které jsou plně hrazeny uživatelem.   

Informace o nabídce akcí jsou uživatelům stacionáře pravidelně k dispozici.  

Informace lze získat také na webových stránkách Života bez bariér,z.ú. - www.zbb.cz.  

 

.  


