
Charitní dům sv. Václava
domov pokojného stáří
…spokojené prožívání seniorského věku

telefon:  596 236 411
mobil:  733 741 551
e-mail:  cho.vaclav@charita.cz
web:  www.ostrava.charita.cz

kontaktní osoba: Petr Matěj

CHARITA OSTRAVA
Charitní dům sv. Václava – domov pokojného stáří 
Kubínova 44
713 00 Ostrava – Heřmanice

Projekt byl podpořen dotací 
z rozpočtu statutárního města Ostravy a MPSV ČR.



w w w.ostrava.charita.c z

Charitní dům sv. Václava 
domov pokojného stáří

KDO A PROČ JSME
Poslání: Charitní dům sv. Václava v Ostravě – Heřmanicích je pobytové 
zařízení sociálních služeb pro seniory provozované Charitou Ostrava. 
Pracovníci domova provází uživatele služeb tímto životním obdobím 
a podporují běžný způsob jejich života tak, aby se co nejvíce přiblížil 
životu vrstevníků v přirozeném domácím prostředí. Kladou důraz na 
respektování lidské důstojnosti a na zachování kvality života ve stáří.
Cíle: Zabezpečení kvalifikované a komplexní pomoci uživatelům, 
a to po stránce fyzické, psychické, sociální i duchovní. Služby jsou za-
jišťovány s úsilím o lidský přístup a akceptování důstojnosti člověka 
bez ohledu na jeho momentální stav. 
Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením z města 
Ostravy a okolí, kteří ze zdravotních či jiných důvodů nejsou schopni 
zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí a jejich situaci není 
možné řešit pomocí rodiny ani využitím terénních sociálních služeb. 

CO DĚLÁME
Škálu podpůrných služeb přímé obslužné péče poskytují profesio-
nální pracovníci v rozsahu od mírné podpory po plnou péči. Našim 
uživatelům poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:
• ubytování, stravování
• pečovatelské a ošetřovatelské služby
• zdravotní služby lékaře
• sociálně terapeutické činnosti, vzdělávácí a aktivizační služby
• pomoc při prosazování práv a zájmů

JAK TO DĚLÁME – ZÁSADY SLUŽBY
• kvalita a odbornost
• rovný přístup – práva a oprávněné zájmy
• potřebnost – služba dle individuálních potřeb
• spolupráce – společné naplňování potřeb a přání
• respektování volby – volba uživatele
• důstojné zacházení
•  princip křesťanských zásad (víra v dobro života a člověka, 
 naděje v perspektivě obtížné situace)
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