
Charitní dům sv. Alžběty

Denní centrum



Veřejný závazek
Posláním Charitního domu sv. Alžběty – denního 
centra je poskytovat podporu, péči a nabídku aktivit 
osobám se zdravotním omezením (především 
způsobené demencí nebo Parkinsonovou chorobou) 
v době, kdy o ně nemohou pečovat rodinní příslušníci 
nebo jiné blízké osoby, a tím prodloužit setrvání 
v jejich přirozeném domácím prostředí.

Cíle:
 Udržet stávající schopnosti uživatelů co nejdelší 
možnou dobu pomocí specifického přístupu 
(např. formou aktivizace, reminiscence, validace aj.).

 Přispět k setrvání osoby se zdravotním postižením 
v jeho přirozeném domácím prostředí a oddálit tak 
jeho potřebu v pobytovém zařízení.

 Vytvářet důstojné prostředí a podmínky důstojné 
péče uživatelům se zdravotním postižením. 

Cílová skupina: Služba je určena osobám ve věku 
50 a více let se zdravotním postižením, především 
způsobeným demencí a Parkinsonovou chorobou, 
které vyžadují podporu a péči a v současné době 
bydlí v okrese Ostrava, popř. Moravskoslezském 
kraji. V případě bydliště mimo okres Ostrava není 
možné zajistit poskytování fakultativní služby dopravy 
do/z centra denních služeb.



Co děláme
Zajišťujeme komplexní péči směřující 
k prevenci sociálního vyloučení, aktivizaci 
a integraci do společnosti.  
Služby nabízené v prac. době 7–16 h:

 strava a pečovatelské služby,

 aktivizační a vzdělávací program,

 výtvarná činnost, keramika, ruční práce,

 cvičení paměti,

 společenské aktivity (zábavy, kavárničky, plesy,  
návštěvy kult. akcí),

 procházky, výlety dle možností uživatelů.

Jak to děláme – zásady služby
 partnerský přístup (rovnocennost), 

 spolupráce (spolupráce s rodinou uživatele),

 osobní přístup (respekt k individualitě a zvyklostem 
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.

...důstojné prožívání stáří...

Kontakt
Charita Ostrava
Charitní dům sv. Alžběty 
– denní centrum
Zelená 2514/73
709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky

telefon: 599 526 912
telefon – soc. pracovník: 731 682 547 (zájemci o službu)
e-mail: alzbeta.dc@ostrava.charita.cz

vedoucí střediska: Mgr. Jindřich Čáp
telefon – vedoucí střediska: 737 553 169
web: www.ostrava.charita.cz

Finanční podpora:
č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11126 (KB Ostrava)


