
Charitní dům sv. Václava

Domov 
pokojného stáří



Veřejný závazek
Posláním Charitního domu sv. Václava – domova 
pokojného stáří (domova pro seniory) je poskytovat 
důstojnou a empatickou pomoc, podporu a péči 
seniorům. Usilujeme o to, aby senioři u nás 
mohli prožít pokojné stáří, pokud možno se 
stálým kontaktem na své blízké. 

Cíle: 
 Zajistit v co nejvyšší možné míře pokojné a bezpečné 
prožití stáří uživatele (pomocí specifického, 
individuálního, důstojného a empatického přístupu).

 Udržet stávající schopnosti uživatele – dle 
jeho zdravotního a psychického stavu (pomocí 
seberealizace, soběstačnosti, sebeobsluhy, možnosti 
podílení se na rozhodování o vlastním životě 
v domově).

 Udržet a podporovat (pokud je to možné) rodinné 
vazby uživatele (pomocí aktivní, smysluplné 
spolupráce s rodinami a blízkými uživatele. 

Cílová skupina: Služba je určena seniorům ve věku 
65 let a více, primárně z okresu Ostrava a dále 
z Moravskoslezského kraje, jejichž sociální situaci 
a zdravotní stav již nelze řešit v domácím prostředí 
pomocí rodiny, popřípadě jiných pečujících osob, nebo 
pomocí terénních, ambulantních či odlehčovacích služeb.



Co děláme
Uživatelům služby poskytujeme dle jejich 
individuálních potřeb:

 ubytování, stravování,
 pečovatelské a ošetřovatelské služby,
 zdravotní služby lékaře,
 vzdělávací a aktivizační služby,
 pomoc při prosazování práv a zájmů.

Při poskytování služeb se snažíme podpořit a zachovat 
stávající soběstačnost, životní styl a nezávislost 
uživatele v nejvyšší možné míře a zajistit podmínky 
pro jeho důstojný život.

Jak to děláme – zásady služby
 partnerský přístup (rovnocenný vztah, respekt 
k důstojnosti uživatele služby),

 osobní přístup (respekt k individualitě uživatele),
 respekt (ohled na fyzické, citové a duchovní potřeby 
uživatele služby),

 princip křesťanských zásad (víra v dobro života 
a člověka, naděje a perspektiva v obtížné životní situaci).



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

...důstojné prožívání stáří...

Kontakt
Charita Ostrava
Charitní dům sv. Václava – domov pokojného stáří 
Kubínova 445/44
713 00 Slezská Ostrava, Heřmanice

telefon: 596 236 411
e-mail: vaclav@ostrava.charita.cz
telefon – sociální pracovník: 731 532 980 (zájemci o službu)

vedoucí střediska: Ing. Jaroslav Doležel
telefon – vedoucí střediska: 733 741 551
web: www.ostrava.charita.cz

Finanční podpora: 
č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11128 (KB Ostrava)


