
Charitní dům sv. Alžběty

Zařízení pro 
přechodný pobyt 
seniorů



Veřejný závazek
Poslání: Charitního domu sv. Alžběty – zařízení 
pro přechodný pobyt seniorů je poskytovat důstojně, 
empaticky a profesionálně sociální péči seniorům 
na přechodnou dobu, tedy do vyřešení jejich 
nepříznivé sociální situace. 

Cíle: 
 udržení soběstačnosti a samostatnosti uživatele 
co nejdelší dobu (dle jeho zdravotního 
a psychického stavu),

 pomoc a podpora v řešení nepříznivé sociální situace 
seniora (umístění do trvalé pobytové péče, návrat 
do domácnosti…), 

 prohlubování a udržování odbornosti pracovníků 
služby účastí na seminářích a školeních.

Cílová skupina: Služba je určena seniorům od 65 let, 
kteří se v důsledku svého věku nebo zhoršeného 
zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, 
kterou nelze aktuálně řešit pomocí jiných terénních, 
ambulantních či pobytových sociálních služeb. Služba 
je primárně poskytována seniorům z města Ostravy 
a dále z Moravskoslezského kraje. 



Co děláme
Uživatelům poskytujeme dle jejich individuálních 
potřeb zejména:

 ubytování a stravování,

 pečovatelské a ošetřovatelské služby,

 vzdělávací a aktivizační služby,

 pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele,

 socioterapeutické služby a aktivizační služby,

 psychologickou pomoc externího psychologa.

Jak to děláme – zásady služby
 partnerský přístup – rovnocenný vztah a respekt 
k důstojnosti;

 osobní přístup – respekt k přirozenému tempu 
a zvyklostem uživatele;

 respekt – ohled na fyzické, citové a duchovní 
potřeby 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
 – zařízení pro přehodný pobyt seniorů
Zelená 2514/73
709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky

telefon: 599 526 912
telefon – soc. pracovník: 733 166 486 (zájemci o službu)

Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 599 526 006
telefon – soc. pracovník: 733 166 598 (zájemci o službu)

e-mail: alzbeta@ostrava.charita.cz
e-mail – soc. pracovníci: alzbeta.socialni@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 11127 (KB Ostrava)


