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Domov 
pro osoby 
se specifickými 
potřebami



Veřejný závazek
Posláním služeb Charitního domu Salvator Krnov – 
domova se zvláštním režimem je vytvářet bezpečné, 
empatické a podnětné prostředí pro plnohodnotný 
život osob s duševním onemocněním na základě jejich 
individuálních potřeb.

Cílem služby je připravit takové prostředí a podmínky 
pro plnohodnotný život uživatelů, aby mohli 
dosáhnout maximální možné míry samostatnosti. 

Dílčí cíle služby jsou:
 Podporovat soběstačnost uživatele co nejdelší 
možnou dobu (dle jeho zdravotního stavu).

 Podporovat uživatele v kontaktu s jeho blízkými 
(pokud je to možné).

 Zajistit důstojné, empatické a bezpečné prostředí pro 
všechny uživatele. 

Cílovou skupinu Služba je určena osobám starším 
18 let, které z důvodu chronického duševního 
onemocnění, nejsou schopné žít samy ve vlastním, 
domácím prostředí, a jejich situaci není možno 
řešit pomocí rodiny ani využitím terénních či 
ambulantních sociálních služeb.



Co děláme 
Uživatelům poskytujeme podle jejich individuálních 
potřeb zejména:

 vzdělávací a aktivizační služby,
 pečovatelské a ošetřovatelské služby,
 základní sociální poradenství,
 pomoc při prosazování práv a zájmů,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 sociálně terapeutické a rehabilitační služby,
 ubytování, stravování, duchovní služby.

Jak to děláme – zásady služby
Při poskytování služeb dbáme ve vztahu k uživateli 
dbáme těchto zásad:

 partnerský přístup (rovnocennost a respekt k 
důstojnosti uživatele),

 osobní přístup (respekt k zvyklostem a chování 
uživatele),

 respekt (ohled na fyzické, citové a duchovní potřeby),
 princip křesťanských zásad (víra v dobro života 
a člověka, naděje a perspektiva v obtížné situaci).



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

Kontakt
Charita Ostrava 
Charitní dům Salvator Krnov
– domov pro osoby se specifickými potřebami
M. Švabinského 712/10, 794 01 Krnov 

telefon: 554 614 702
e-mail: salvator@ostrava.charita.cz
telefon - soc. pracovník: 733 614 085 (zájemci o službu)

vedoucí střediska: Bc. Šárka Víchová
telefon - vedoucí střediska: 731 625 766

web: www.ostrava.charita.cz

Finanční podpora
KB Ostrava, č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11129


