Denní stacionář
Jaké je naše poslání?
U nás se můžete potkávat a mluvit s lidmi,
udržet nebo zlepšit to, co víte a umíte, zjistit co
vám jde, učit se nové věci a poznávat nová
místa.
Komu je služba určena?
Služba je určena pro osoby od 16 do 64let věku
s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením
Cíle služby:









Náš klient je co nejsamostatnější v péči
o domácnost a v sebeobsluze
Náš klient pozná a umí použít peníze
Náš klient rozvíjí a udržuje dosažené
schopnosti a vědomosti
Náš klient se zapojuje do aktivizačních
činností
Náš klient umí požádat o pomoc, radu
Náš klient se pravidelně seznamuje se
svými právy a povinnostmi a umí je
použít v chráněném prostředí
Náš klient je spokojený

Co nabízíme?
 Budeme se snažit o to, abyste u nás byli
rádi
 Poznáte nové kamarády
 Budete poznávat okolí, pojedeme na
výlety, budeme sportovat
 Budeme naslouchat tomu, co
potřebujete



Zkusíte si pracovat s keramikou, se
dřevem, na zahradě, vyrábět šperky,
tkát koberce…atd.

Denní stacionář Novoveská

Dále nabízíme:
Dopravu do a ze stacionáře - zajišťuje
společnost Pohoda Teplice
Více na našich webových stránkách
www.arkadie.cz
Kde a kdo službu poskytuje?
Denní stacionář, Novoveská 1538, Teplice
41501
vedoucí Mgr.Zuzana Nétková
TEL: 724 300 161, 417 533 118
Maximální kapacita služby je 25 uživatelů
Služba je poskytována ve všední dny od 6:30
do 15:00hodin
Jak začít využívat službu denního stacionáře?
Kontaktujte Mgr. Zuzanu Nétkovou, vedoucí
denního stacionáře TEL:724 300 161,
417 533 118, netkova@arkadie.cz
nebo sociální pracovnici Mgr. Alenu Tonovou,
TEL: 724 849 297, tonova@arkadie.cz

Služba je poskytována za úhradu, cena za
1hodinu služby se pohybuje v rozmezí
40-60kč/hod podle míry potřeby pomoci
uživateli.
Míra potřeby pomoci bude zhodnocena při
jednání se zájemcem o službu.
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