
ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ  
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• dodržování práv uživatelů  

a respektování jejich svobodné volby

• individuální přístup

• rovnocenný přístup

• profesionalita a odbornost pracovníků

• úcta, ochota, slušnost, taktnost, diskrétnost  
a poctivost pracovníků

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
PROSTĚJOV, p. o.

KONTAKT:
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. 

DENNÍ STACIONÁŘ PIVOŇKA 
Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov 

e-mail: stacionar@csspv.cz, tel.: 582 345 682

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:
mob.: 778 762 960

ŘEDITELSTVÍ:
Lidická 86, 796 01 Prostějov

e-mail: info@csspv.cz, www.csspv.cz
tel.: 582 321 400

ZŘIZOVATEL:
Olomoucký kraj 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

DENNÍ 
STACIONÁŘ 

PIVOŇKA



CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ:
Osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením.

Věková struktura cílové skupiny:
Mladí dospělí (18 - 26 let)
Dospělí (27 - 64 let)

SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT:
• osobám s přidruženým těžkým stupněm 

tělesného postižení (osoba trvale upoutaná  
na lůžko)

• osobám s přidruženými těžkými smyslovými 
vadami zraku a sluchu (osoba, která potřebuje 
pro komunikaci zvláštní pomůcky a dovednosti 
– Braillovo písmo, znaková řeč)

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov
Provozní doba: PO – PÁ, 6:30 – 16:00 hodin

POSLÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE: 
Posláním denního stacionáře je posky-
tovat ambulantní služby osobám s men-
tálním a kombinovaným postižením, 
umožnit jim setrvat v původním domácím 
prostředí, usilovat o zvyšování jejich 
soběstačnosti, poskytovat jim podporu  
při začleňování do běžného života 
a nabízet aktivní a zajímavé trávení času.

CÍLE DENNÍHO STACIONÁŘE:
• Uživatel, který je schopen udržet si návyky 

v oblasti sebeobsluhy, hygieny, rozvíjet 
pracovní dovednosti a návyky 

• Uživatel, který je schopen rozvíjet sociální 
vztahy a kompetence (navazování kontaktů 
a komunikace, mezilidské vztahy, řešení 
konfliktů, schopnost kompromisu)

• Uživatel, který je schopen navazovat kontakt 
se společenským prostředím, účastnit se 
kulturních a společenských akcí

NABÍDKA SLUŽEB:
V denním stacionáři poskytujeme našim 
uživatelům tyto základní služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů  

péče o vlastní osobu

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu

• poskytnutí stravy 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

• sociálně terapeutické činnosti

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

KAPACITA:
Denní kapacita: 16 uživatelů služby


