EDEN Nový Jičín, denní stacionář – zpráva o činnosti 2018
Charakteristika služby
Denní stacionář EDEN Nový Jičín je jedním ze středisek Slezské diakonie. Provoz jsme s finanční podporou
města a MSK zahájili v listopadu 2007.
Služba je využívaná jak obyvateli Nového Jičína, tak i klienty ze vzdálenějších měst a obcí (další obdobná
služba je až v Ostravě nebo Frýdku-Místku). Klienty střediska jsou lidé se středně těžkým, těžkým a
hlubokým mentálním a kombinovaným postižením. Z celkového počtu 23 klientů je 10 klientů zcela
imobilních, odkázaných na vozík, 1 částečně mobilní (venku vozík) a 12 mobilních s potřebou dopomoci při
běžných činnostech a doprovodu při akcích mimo stacionář.
O náročnosti klientely vypovídá i fakt, že 90% klientů má přiznaný stupeň závislosti IV, 10% stupeň
závislosti III. To samozřejmě klade velké nároky na personální zabezpečení střediska. Vzhledem k tomu, že
naprostá většina klientů stacionáře nekomunikuje běžným způsobem, používají pracovníci pro vzájemné
dorozumění nejrůznější druhy alternativní komunikace (AAK). Pro komunikaci používají piktogramy,
schématické postupy v AAK, fotky, komunikátory, komunikační knihy či Makaton (jazykový program
využívající manuálních znaků a grafických symbolů).
Denní stacionář je službou ambulantní, okamžitá kapacita střediska je 15 klientů. Celkový počet klientů je v
současné době 23, přičemž od roku 2009 je klientem našeho stacionáře i občan Příbora, který službu
využívá 2x týdně.

Kromě běžného provozu stacionáře jsme v roce 2018 realizovali následující:
1. Od května do prosince 2018 probíhal projekt zaměřený na pomoc a podporu osob pečujících o své
blízké (zpravidla své děti) s mentálním, případně kombinovaným (převážně tělesným) postižením.
Péče o dítě s postižením je velmi náročná. Pečující osoby jsou z mnoho let trvající velké zátěže na
pokraji vyčerpaní a vyhoření či již k vyhoření došlo. Jedná se o projekt, který umožňuje pečujícím
pravidelně se společně scházet za podpory průvodce – supervizora, a společně otevírat témata,
která jsou pro pečující důležitá. Vymanit se na danou chvíli z běžné péče a věnovat svůj čas sobě
a svým potřebám. V rámci projektu proběhl i víkendový relaxačně tvořivý pobyt pro pečující a jejich
svěřence. V projektu chceme pokračovat i další rok a rozšířit jej i o složku vzdělávací.
2. V tomto roce byli tři pracovníci proškoleni v oblasti bazální stimulace. Dva v základním modulu
a jeden v rozšiřujícím. Tento koncept podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti
člověka s těžkým až hlubokým mentálním a tělesným postižením. V příštím roce chceme pokračovat
v proškolování dalších pracovníků. Dále jsme se vzdělávali v individuálním plánování, alternativní
komunikaci, ale také jsme se věnovali prevenci syndromu vyhoření a psychohygieně.
3. I v letošním roce pokračovala spolupráce s Českou spořitelnou, jejíž pracovníci se s našimi klienty
setkávali na společných tvořivých dílnách v rámci společenské odpovědnosti. Naši klienti naopak
docházeli do spořitelny vykonávat pomocné nenáročné činnosti – zalévání květin, drobný úklid.
4. V rámci dobrovolnické činnosti k nám na canisterapii cca 1x měsíčně docházela paní Kamila se psem
Abinkou.
5. Co se prostor a zázemí stacionáře týká, podařilo se nám 2 místnosti denního stacionáře, ve kterých
se odehrává převážná část aktivit s klienty, vybavit klimatizací. V létě při teplotách kolem třiceti
stupňů a více se místnosti v 1. patře rychle prohřejí a teplota v nich stoupá i ke třiceti stupňům.
V takovém případě je pobyt v nich jak pro pracovníky, tak i pro klienty velmi nekomfortní

a vyčerpávající. Na pořízení klimatizace se nám podařilo získat peníze od sponzorů a z projektu
podaného na firmu Hanon Systems Autopal.
6. Dále se podařilo rozšířit topnou soustavu stacionáře o několik radiátorových těles, můžeme tak pro
činnosti klientů celoročně využívat i místnosti, ve kterých bylo v zimních měsících chladněji.

Poděkování
Děkujeme městu Příbor za dlouholetou podporu našeho denního stacionáře. Jsme za to rádi a vážíme si
toho.

V Novém Jičíně dne 15.12.2018
Zpracovala: Bc. Eva Liďáková, vedoucí střediska

