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Charitní dům sv. Alžběty 
Denní centrum pro seniory

KDO A PROČ JSME
Posláním Denního centra pro seniory v Charitním domě sv. Alžběty je podpořit 
seniory, osoby se zdravotním postižením při zajišťování jejich osobních potřeb 
v době, kdy o ně nemohou pečovat rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby. 
Mohou tak zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Cílem poskytované ambulantní služby Denního centra pro seniory je 
vytvořit uživatelům takové prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně 
a důstojně.
1.  Nabídnout společenský kontakt s vrstevníky a širším okolím a rovněž 

možnost zapojit se do společenského dění
2.  Podpořit samostatnost, soběstačnost uživatelů a vytvořit podmínky pro jejich 

důstojný a aktivní život individuálním přístupem při poskytování služeb
3.  Zajistit podporu rodinám, které pečují o svého rodinného příslušníka 

převzetím uživatele na přesně vymezenou dobu, než se rodina vrátí ze 
zaměstnání nebo vyřídí osobní záležitosti (lékař, úřady a podobně)

4.  Zajistit informovanost uživatelů o poskytované službě
Cílovou skupinou jsou senioři a lidé  se zdravotním postižením, kteří 
vyžadují asistenci druhé osoby, lidé s počínající demencí, smyslovými 
poruchami, pohybovými poruchami, či jinými chorobami souvisejícími se 
stářím. Jedná se o lidi, kteří již nemohou být sami doma, ale zároveň ještě 
nejsou upoutáni na lůžko a nevyžadují poskytování pobytové služby.

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	 kulturních	 akcí),
•	 procházky,	výlety	dle	možností	uživatelů.

JAK TO DĚLÁME
•  individuální přístup k uživateli a svobodné rozhodování,
•		 samostatnost (vlastní iniciativa uživatele),
•		 partnerství (rovnocenný vztah a uplatňování práv uživatele),
•		 princip křesťanských zásad (víra v dobro života a člověka,  

naděje v perspektivě obtížné situace).

Aktivitu můžete finančně podpořit: 
KB Ostrava, č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11126

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss
Contribution to the enlarged European Union.


