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1. Podaná a vyplněná žádost o přijetí, kterou obdržíte v kanceláři sociálního pracovníka, nebo na
webových stránkách (http://www.mestske-centrum-benatky.cz/denni-stacionar)
Kritérium přijetí: v případě splnění podmínek pro poskytnutí sociální služby je podaná žádost
hodnocena dle data podání žádosti a žadatel je přijat v návaznosti na volnou kapacitu Denního
stacionáře.
2. Poskytnutí informací žadateli
a) Každému zájemci o sociální službu denní stacionář jsou poskytnuty informace o poskytování
sociální služby v takovém rozsahu, aby zájemce o sociální službu poznal, zda služba naplňuje jeho
potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji využije či nikoli.
b) Zájemce by měl očekávat službu, která je v souladu s posláním MěCKP.
Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby klientům, kteří potřebují pomoc jiné
osoby, umožnit jim aktivní trávení volného času a navazování nových sociálních kontaktů
v příjemném a bezpečném prostředí. Usilujeme o zachování kvality života klientů, kteří si přejí
zůstat v přirozených domácích podmínkách. Cílem je klienty během pobytu aktivizovat, aby se u
nich vytvořil přirozený rytmus dne i noci. Denní stacionář poskytuje celodenní aktivizační
program, jehož součástí jsou ergoterapie, procházky, sledování televize, videa, společenské hry,
různé příležitostné kulturní a společenské akce apod.
3. Žadatel spadá do vymezeného okruhu cílové skupiny a věkové struktury dle registru sociálních
služeb a po dobu poskytování sociální služby denní stacionář mu jeho zdravotní stav umožní pobyt v
ambulantním kolektivním zařízení.
Poskytovaná sociální služba je určena pro cílovou skupinu klientů:
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s kombinovaným postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů:
• od 18 let
4. Odmítnutí žadatele o sociální službu z důvodu:
a) neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v
registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí ambulantní služby vylučuje poskytnutí takové
sociální služby
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před
touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností
vyplývajících ze smlouvy,
e) při odmítnutí se neuspokojenému žadateli poskytne základní sociální poradenství, které je součástí
poskytování sociální služby, jak má svou situaci řešit jiným způsobem (např. předáním kontaktu
na jiné služby).

