
Charitní hospicová 
poradna
a Půjčovna kompenzačních pomůcek



Veřejný závazek
Posláním Charitní hospicové poradny je poskytovat 
základní a odborné sociální poradenství, doprovázení, 
psychologickou a duchovní pomoc, poradenství v oblasti 
zdravotnické péče a zdravotního stavu, případně 
vzdělávání, a to uživatelům, kteří jsou těžce nemocní 
či v terminálním stádiu svého života, uživatelům, kteří 
pečují o těžce nemocnou či umírající blízkou osobu 
nebo pro uživatele, kterým blízká osoba zemřela. Služby 
poskytujeme také dalším zájemcům z řad veřejnosti 
a těm, kteří mají zájem působit jako dobrovolníci u těžce 
nemocných nebo umírajících.

Cíl: poskytnout všem uživatelům potřebné informace, 
podporu a pomoc (mimo léčby), které umožní uživateli 
zvládnout obtížnou situaci, ve které se nachází, vlastními 
silami nebo za pomoci intervence a terapie. Cílem je, aby 
uživatelé využívali nejen základní informace, ale také 
odborné konzultace s pracovníky poradny (sociálním 
pracovníkem, psychologem, lékařem, duchovním), 
terapie, využívání kompenzačních pomůcek a vzdělávání.

Cílová skupina: uživatelé služeb jsou těžce nemocní 
uživatelé či uživatelé v terminálním stádiu, uživatelé, 
kteří pečují o těžce nemocnou, umírající blízkou osobu, 
uživatele, kterým blízká osoba zemřela. 



Co děláme
Charitní hospicová poradna poskytuje:

 základní a odborné sociální poradenství (oblast 
sociálních příspěvků a sociálních služeb, krize ze ztráty 
blízkého člověka, doprovázení, rozhovor a naslouchání),

 psychologickou a duchovní pomoc,
 poradenství v oblasti zdravotního stavu a zdravotnické péče,
 poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek,
 konzultace s psychologem, lékařem, zdravotní sestrou, 
duchovním dle domluvy (telefonické, emailem, osobní),

 poradenství a praktické ukázky ve spolupráci 
s Mobilním hospicem sv. Kryštofa z oblasti péče 
o nemocného v domácím prostředí (např. podávání 
stravy, tekutin a léků, pomoc při osobní hygieně, 
polohování a prevence proleženin).

 seminář „Jak pečovat o nemocného v domácím 
prostředí“. 

Jak to děláme
 samostatnost (vlastní iniciativa uživatele),
 péče tam, kde již nestačí podpora,
 partnerství (rovnocenný vztah, práva uživatele),
 individuální přístup (vůle a potenciál uživatele),
 princip křesťanských zásad (víra v dobro života 
a člověka, naděje v perspektivě obtížné situace).



Projekt je realizován s finanční podporou statutárního 
města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Doprovázení a podpora při péči 
o Vašeho blízkého...

Kontakt
Charita Ostrava 
Charitní hospicová poradna 
budova Hospice sv. Lukáše
Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Jih, Výškovice

telefony: 599 508 533, 731 534 002
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz
vedoucí střediska: Mgr. Alexandra Čubová

telefon – půjčovna: 731 625 768
e-mail – půjčovna: pujcovna@ostrava.charita.cz
kontaktní osoba: Mgr. Marcela Kutláková, DiS.

www.ostrava.charita.cz

Konzultační hodiny  
(neobjednaní klienti), konzultace v ambulanci:
Po: 8.00–10.00 13.00–15.00
Út: 8.00–10.00 13.00–15.00
St: (na objednání)                 
Čt:  8.00–10.00 13.00–17.00
Pá: 8.00–10.00 13.00–14.00
Mimo uvedené hodiny lze sjednat schůzku telefonicky

Finanční podpora: 
č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11131 (KB Ostrava)


