OBECNÍ ÚŘAD DOBŘEJOVICE
NA NÁVSI 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 ŘÍČANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD
Č. j. …../2016/OÚDB

UŽITEČNÁ INFORMACE
Vážení,
ozývám se s informací rozšířené nabídky zařízení sociálních služeb – Denního stacionáře Olga
v Říčanech. Ráda bych tímto připomněla jeho existenci a zároveň Vás požádala o krátkou pozornost.
Do provozu byl stacionář uveden v květnu 2015, zatím jen s nabídkou denních služeb, s omezenou
dobou provozu. Během krátké doby, vzhledem k požadavkům veřejnosti, byl stanoven v rámci fakultativních úkonů provoz delší, tak aby byly naplněny potřeby klientů i jejich rodin. Přesto se nepodařilo zařízení naplnit a zároveň klienti, kteří využili možnost pobytu, odcházeli po různě dlouhé
době přirozenou cestou do zařízení jiného typu, zdravotnických, pobytových, speciálních. Kapacita
zařízení není velká, umožňuje pobyt osmi klientům zároveň, služby jsou však poskytovány na vysoké úrovni, kolektiv pečovatelek tvoří erudované a lidsky kvalitní pracovnice, pro které je péče o
klienty přirozeným procesem. Prostředí stacionáře nabízí klidný, příjemný pobyt v komfortním prostředí s širokou nabídkou aktivizačních, terapeutických a dalších služeb. Tak to jen pro připomenutí
našich dosavadních služeb.
V současnosti, a to především v souvislosti s poptávkou klientů, jsme zřídili odlehčovací službu a to
ve čtrnácti denních intervalech, počínaje měsícem červencem. Zájem je značný, oba letní měsíce
jsou již plně obsazeny, volné jsou jen podzimní termíny.
Termín 19. 9. – 2. 10. 2016, volné jedno místo pro muže.
Termín 24. 10. – 4. 11. 2016, volná 2 místa pro muže a 2 místa pro ženy.
Termín 28. 11. – 10. 12. 2016, volná 2 místa pro muže a 2 místa pro ženy.
Chci Vás tímto požádat o spolupráci a předání informací klientům samozřejmě v rámci Vašich
možností. V současné době upravujeme webové stránky a zároveň máme v měsíci červnu záměr
navštívit ORP v rozšířené působnosti Říčan s nově vytvořenými informačnímu brožurkami.
Děkuji za Vaši pozornost a jsem s pozdravem
Pavla Romanová
vedoucí Denního stacionáře Olga v Říčanech
mob.733 340 028
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