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BILICULUM, z.ú.
Denní stacionář Mikulov
Růžová 561/1, 69201 Mikulov
Popis realizace poskytování sociální služby DSM
Při poskytování naší soc. služby vycházíme především ze standardů kvality sociálních služeb.
Průběh služby je plánován společně s uživatelem služby. Vychází především z vnitřních informačních
zdrojů a možností uživatele. Služba sleduje dosažení dohodnutých osobních cílů, které jsou v písemné
formě součástí individuálního plánování služby. Naplánování osobních cílů uživatele je v průběhu
služby přehodnocováno. Uživatel má možnost své osobní cíle měnit.
Rozhodujícím kritériem pro poskytnutí služby je dosažení požadovaného věku, sociální potřebnost
uživatele, volná kapacita zařízení, doložení potřebné zdravotnické dokumentace a zadaptování
uživatele sociálních služeb. O poskytnutí služby rozhoduje ředitel BILICULUM, z.ú.. Rozhodujícím
kritériem pro odmítnutí služby je nedosažení požadovaného věku, naplnění kapacity zařízení,
neadaptování se uživatele sociální služby ve stacionáři.
Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli
jakýmkoli způsobem ohroženi. Každá stížnost má pozitivní význam pro další rozvoj kvality služeb.
Uživatelé jsou vždy informováni o tom, že mají možnost si stěžovat, jakou formou je možné stížnost
uplatnit, kdo ji bude vyřizovat a jakým způsobem bude vyřizování stížnosti probíhat. Z vypracovaných
pravidel pro podávání stížností, která jsou v písemné podobě umístěna na viditelném, dobře
přístupném místě a dále v takové formě, která je srozumitelná všem uživatelům, je naprosto zřejmé,
na koho konkrétně se uživatelé služeb mají se stížností obracet.
Našim cílem je pracovat na vysoké úrovni a splňovat standardy sociálních služeb, proto klademe velký
důraz na vzdělání personálu. Každý pracovník má možnost a zároveň povinnost si doplňovat potřebné
vzdělání. Pracovníky vzděláváme dle jejich individuálních potřeb školeními, semináři, stážemi atd.
Nedílnou součástí je také samostudium aktuálních publikací s novými poznatky v naší knihovně, která
je zaměstnancům libovolně k dispozici.
Chod Denního stacionáře začíná každodenním ranním svozem uživatelů. V současné době máme
k dispozici jeden devítimístný tranzit s hydraulickou rukou, jeden šestimístný tranzit s vysokozdvižnou
plošinou a jeden devítimístný tranzit s výklopným nástupním schodem, velkým zavazadlovým
prostorem a tažným zařízením. Dle bydlišť našich uživatelů máme nastaveny tři svozové okruhy. Ve
všech třech svozových vozech je přítomen pracovník v sociálních službách jako doprovod, který je
k dispozici při epileptických záchvatech, nevolnostech, případně jiných problémech, které při jízdě
mohou nastat. Pracovník také pomáhá imobilním uživatelům s polohováním do speciálních sedaček a
rovněž s uživateli rozvíjí verbální i neverbální komunikaci.
Vzdělávání zajišťuje Denní stacionář Mikulov ve spolupráci se Základní školou Mikulov, Školní,
příspěvkovou organizací, se sídlem : Školní 184/1, 69201 Mikulov, která zde má detašované
pracoviště. Výuka probíhá individuálně dle stanoveného rozvrhu hodin, ve výukových místnostech,
které jsou k výuce uzpůsobeny a vybaveny.
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Ostatní činnosti, jako pohybové aktivity, výtvarné činnosti, dramatizace, muzikoterapie, relaxace,
canisterapie, pracovní terapie - prádlo, kuchyně, péče o prostředí, práce na zahradě, provádí
s uživateli pracovníci v sociálních službách. Nabízíme také fyzioterapii, kterou u nás zajišťuje školený
fyzioterapeut.
Další aktivity v rámci Denního stacionáře Mikulov jsou například sebeobslužné činnosti – péče o
vlastní osobu, asistence při stravování. Strava je podávána uživatelům v jídelně, která je za tímto
účelem vhodně vybavena. Strava je upravována dle individuálních potřeb uživatelů. Uživatelé mají
k dispozici několik terapeutických místností – kuličkový bazén, nově vybavený Snoezelen,
odpočinkovou místnost, fyzioterapeutickou místnost a také terapeutickou zahradu.
Při poskytování našich sociálních služeb úzce spolupracujeme jednak s výše zmiňovanou Základní
školou Mikulov, Školní, příspěvkovou organizací, která má v Denním stacionáři Mikulov detašované
pracoviště, také s jezdeckým klubem Mikulov, s paní ředitelkou Mgr. Lucií Vosečkovou z Ratolesti
Brno – konzultace, supervize, výměna zkušeností, oboustranné exkurze v zařízeních, dále se Srdce v
domě Klentnice, G centrum Mikulov, Integrační centrum Utilis Břeclav, Domov pokojného stáří
Myslibořice, Speciální škola Pohořelice, s občanským sdružením V Růžovém sadu a s Diakonií Betlém.
Služba je poskytována po celý rok s výjimkou státních svátků, sobot a nedělí a sanitárních dnů.
V pracovním týdnu je služba poskytována od 7:00 do 17:00 hodin. Věková struktura uživatelů
Denního stacionáře Mikulov je od 3 do 65let.
Budova se nachází v klidové zóně města Mikulov, na ulici Růžová 561/1. Tyto prostory nám město
Mikulov dlouhodobě pronajalo. Budovu se nám v několika etapách podařilo zrekonstruovat, tak aby
vyhovovala potřebám Denního stacionáře Mikulov. V dnešní době disponuje výtahem, krytou
pergolou, několika terapeutickými místnostmi, vyhovujícím sociálním zařízením a dvěma
bezbariérovými vchody. Prostředky na rekonstrukci se podařilo získat z poslanecké iniciativy
Parlamentu ČR, Mikroregionu Mikulovsko, z EU ROP Jihovýchod a velkou měrou od našich sponzorů a
patrona Akciové společnosti Fosfa a.s.
V dalších letech budeme usilovat o zřízení odlehčovací služby, osobní asistence a výstavbu domova
pro osoby se zdravotním postižením. O tyto služby je mezi našimi uživateli zájem, ale dosud jsme
neměli dostatek financí pro jejich zřízení.
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