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NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI 
 

Máte volné místo, je naděje získat místo v brzké době?  

V současné době není v našem zařízení volné místo. Pokud se místo uvolní, bude žadatel/ka 

písemně vyrozuměn/a. Je dobré však žádost podat, protože při výběru klienta z pořadníku 

bereme v úvahu více ukazatelů než jen datum podání žádostí.  

 

Mohu si podat žádost o umístění?  

Ano. Žádost je možné stáhnout na www.ostrava.charita.cz nebo žádost zašleme na vyžádání 

poštou.  

 

Jaká je kapacita?  

Plná kapacita je 36 míst.  

 

Jsou u vás muži i ženy?  

Ano.  

 

Jaké máte pokoje?  

Pouze jednolůžkové nebo dvoulůžkové.  

 

Kolik to stojí?  

Jednolůžkový pokoj 11 590 Kč / měsíc a dvoulůžkový pokoj 11 499 Kč / měsíc. Částka zahrnuje 

úhradu za celodenní stravu i bydlení. 

 

Mám menší příjem, než je výše úhrady?  

V tom případě se jedná s rodinou, zda se budou na doplatku podílet. Pokud rodinu nemáte nebo 

rodina nemůže doplatek doplácet, budete mít úhradu sníženou. Její výše se stanovuje podle výše 

vašeho důchodu.  

 

Zůstanou mi nějaké peníze?  

Ano. Zůstává vám ze zákona částka, která se rovná 15 % z výše důchodu. (např.: při výši 

důchodu 7 000,- Kč je zůstatek z důchodu tedy 1 050,- Kč)  

Co všechno je zahrnuto v úhradě?  

Ubytování, celodenní strava, úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla.  

 

Jak je to s příspěvkem na péči?  

Příspěvek na péči zůstává v plné výši zařízení.  

 

Mohu mít svůj nábytek?  

Pokoje jsou již vybaveny nábytkem. Je, ale možné si svůj pokoj doplnit drobným nábytkem 

např. křeslo, skříňka nebo polička.  
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Mohou ke mně chodit návštěvy?  

Ano. Neomezeně.  

 

Může se u vás kouřit?  

Ano. Z bezpečnostních důvodů pouze na vyhrazených místech, časově neomezeně. 

  

Přijímáte osoby, které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům?  

Ano.  

 

Zajišťujete lékařskou péči?  

Ano. Jednou týdně dochází do zařízení praktický lékař. Jinak je možno navštívit praktického 

lékaře kdykoliv v jeho ambulanci.  

 

Zajišťujete psychiatrickou péči?  

Ano. Do zařízení dochází i psychiatr. Jinak je možno navštívit psychiatra kdykoliv v jeho 

ambulanci. 

 

Mohu si sebou vzít domácí zvíře?  

Ano. Ale jen menší např. křeček, morče, králíka, rybičky apod.  

 

Kontakt:  

telefon: 554 614 702  

e-mail: salvator@ostrava.charita.cz  

web: www.ostrava.charita.cz  

 

Kontaktní osoba:  

Bc. Šárka Víchová  
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