
 

 

 

Názov zariadenia: 

Denný stacionár   

Sv. Vincenta                                 

 

Zriaďovateľ zariadenia: 
Občianske združenie, Spolok  sv. Vincenta de 

Paul, Dom nádeje 

Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava 

 

Čo je denný stacionár? 

 
 Je  zariadenie, v ktorom sa poskytuje sociálna 

služba dospelej fyzickej osobe v dôchodku  

počas dňa, aby ich deti mohli v pokoji 

vykonávať svoje povolanie. 

Starostlivosť o klientov sa plánuje od 1.9.2012 

pre  občanom mesta Bratislavy, najmä 

Ružinova – bez rozdielu vierovyznania.  

 

 

Aké sú podmienky? 

 
Podmienkou poskytovania sociálnej služby  

v dennom stacionári je doklad  o odkázanosti 

na poskytovanie sociálnej služby vydané 

mestskou časťou Bratislavy podľa bydliska. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Kontakt: 

 

e-mail: 

domnadeje@gmail.com 

 

 

Bc. Eva Bunčáková 

Tel: 02/43295456 

M: 0907472221 

 

 

e-mail: 

eva.buncakova@gmail.com 

 

 

IČO : 34074431 

Číslo účtu: 1158750551/0200 

 

 

 

www.vincent.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONÚKAME  
NOVÚ SLUŽBU PRE SENIOROV 

 

 

V DENNOM  STACIONÁRI  

Sv. Vincenta 

ktorý je otvorený 

  od 1.10.2012 

 

 

     V DOME NÁDEJE 

      Tomášikova 8A 

     821 03  

    Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       „Miluj blížneho ako seba samého!“ 

      (Rim. 13,9) 

 

 

 

 

 

 

V dennom stacionári sa poskytujú: 



 

 

 

1- odborné činnosti  

 

 

  2 - obslužné činnosti  

 

    

  

                  3 - ďalšie činnosti 

  

     

          Činnosť v dennom stacionári: 

 

- Podávanie liekov a stravy, sprievod 

pri prechádzke, ďalšie obslužné 

činnosti 

- sledovanie televízie, počúvanie 

rozhlasu, čítanie dennej tlače, 

cvičenie, písanie, maľovanie a iné 

aktivity podľa schopností a potrieb 

prijímateľa, záujmová činnosť 

(podpora účasti na spoločenskom 

živote a dianí i mimo zariadenia) 

 

 

- zabezpečenie duchovnej 

starostlivosti,  

- biblioterapia – čítanie vybraných 

textov s následným  rozborom 

- ergoterapia – spoločná skupinová 

práca s klientmi, používanie 

rozličných metód práce 

 

- muzikoterapia – pasívna : 

počúvanie a vnímanie hudby 

 

 

- aktívna: produkcia hudby 

 

- arteterapia – maľovanie, 

modelovanie, práca s hlinou a iným 

materiálom, skrášľovanie okolia, 

výroba darčekov 

 

 

- rehabilitačná starostlivosť 

prostredníctvom sestier, 

opatrovateliek a fyzioterapeutky 

 

- ďalšia starostlivosť – sociálno 

právne poradenstvo, na požiadanie 

vybavovanie osobných záležitostí 

 

 

- relaxácia, meditácia, cvičenie 

s využívaním aromaterapie, 

relaxácia svalstva pohybovej 

sústavy a uvoľňovanie psychického 

napätia 

 

 

                                                    

Prevádzka denného stacionára je 

 otvorená denne od 7.30-16.30 hod. 

okrem soboty a nedele. 
 

Poskytovanie sociálnej starostlivosti 

sa vykonáva na základe  

rozhodnutia VÚC, sociálneho odboru 

v nadväznosti  

na štátny zákon 448/2008 o soc. 

starostlivosti a zákona 308/1991 

o slobode náboženskej viery a  

náboženských spoločností. 

 

 

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť 

V Dome nádeje Spolku sv. Vincenta         

de Paul.  

Využite naše služby poskytnuté na základe 

odbornosti, solidarity  kresťanskom 

princípe lásky. Odporúčajte nás tým, ktorí 

o nás ešte nevedia. 

Prosíme o modlitby. 

 

 

 

                           Ďakujeme 

 

 

 


