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Charitní dům sv. Alžběty
zařízení pro přechodný pobyt seniorů 

KDO A PROČ JSME
Posláním Charitního domu sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt se-
niorů je poskytování pobytových služeb pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením, kteří si nejsou schopni sami zajistit své potřeby 
v domácím prostředí a potřebují nepřetržitou péči. Služby jsou uživa-
telům poskytovány na přechodnou dobu, než je jejich situace vyřešena 
trvalým způsobem. 
Cílem poskytované pobytové sociální služby je zabezpečení kvalifiko-
vané a komplexní pomoci uživatelům a to po stránce fyzické, psychické, 
sociální i duchovní. Služby jsou zajišťovány s úsilím o lidský přístup a ak-
ceptování důstojnosti člověka bez ohledu na jeho momentální stav. Při 
poskytování služeb se snažíme podpořit a zachovat stávající soběstač-
nost, životní styl a nezávislost uživatele v nejvyšší možné míře a zajistit 
podmínky pro jeho důstojný život.
Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří 
ze zdravotních či jiných důvodů, částečné či plné imobility a z důvodu 
potřeby nepřetržité péče, nejsou schopni zajišťovat své životní potřeby 
v domácím prostředí samostatně ani pomocí rodiny a blízkých či jiných 
sociálních služeb. Jedná se o čekatele na umístění v domovech pro seni-
ory nebo jiné trvalé zajištění péče.

CO DĚLÁME
Našim 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.

Součástí aktivit Charitního domu sv. Alžběty jsou i služby Denního centra 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

JAK TO DĚLÁME – ZÁSADY SLUŽBY
• individuální přístup (uplatňování vůle a potenciálu uživatele),
•	 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 11127

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


