
 
 

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 

DOMOVINKA PRO SENIORY 
-  

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
 

     Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice                                        
 

Kontaktní osoba: 
Vedoucí zařízení 

Mgr. Jitka Rýznarová 
tel.: 739 244 712 

e-mail:  
ryznarova@diakonieostrava.cz  

www.ostrava.diakonie.cz 
Facebook: Diakonie ČCE – středisko 

v Ostravě 
 

 

 

Co nabízíme? 

- pomoc a podporu pro osoby starší 
60 let  

- ubytování od pátku 15:30 do 
pondělí 6:30  
(2 dvoulůžkové pokoje a 5 
jednolůžkových pokojů) 

- pomoc při pohybu a orientaci 
- pomoc při hygieně 
- pomoc při oblékání a svlékání  
- pomoc při podávání jídla a pití 
- zajištění stravy (snídaně, svačina, 

oběd, svačina, večeře) 
- aktivizační činnosti atd.  

 
Kdy službu poskytujeme? 

- 24 h denně od pátku 15:30  
do pondělí 6:30  
 

Na co se můžete těšit? 
- na novou prostornou a barevnou 

budovu s příjemným posezením 
na terase 

- na usměvavé a ochotné 
pracovníky 

- na společenství vrstevníků 
- na zajímavé aktivity  
 
Kapacita zařízení činí 9 míst. 
 

 
 
Jaký je denní program? 
- trénování paměti, rukodělné 

činnosti, zpěv, společenské hry 
- rozcvička, nácvik chůze, 

procházky, sportovní hry 
- společné povídání, čtení, luštění 

křížovek, mobilní zahrádka 
- setkávání se s dětmi 
-  akce v zařízení 
- reminiscence 
- posezení na terase 

 
 

 

http://www.ostrava.diakonie.cz/


Poslání    
Posláním Domovinky pro seniory – 
odlehčovací služby je poskytnout 
potřebnou pomoc a podporu osobám 
starším 60 let, o které jinak pečuje 
osoba blízká v jejich domácím 
prostředí. Tuto pomoc zajišťujeme 
v době víkendů, kdy si pečující osoba 
potřebuje odpočinout od náročné 
péče nebo jim pomáháme 
v situacích, kdy nemohou péči  
ze závažných důvodů zajistit. 
 
Cíle služby: 
- zajistit potřebnou pomoc a 

podporu lidem, kterou v danou 
chvíli nemůže poskytnout rodinný 
pečující 

- podpořit rodinné pečující tím, že 
jim umožníme nezbytný 
odpočinek, aby nadále mohli o své 
blízké pečovat doma 

- zajistit takovou pomoc a podporu, 
která odpovídá přáním a 
potřebám uživatelů 

 
Vymezení cílové skupiny: 
Cílovou skupinu uživatelů Domovinky 
pro seniory – odlehčovací služby 
tvoří osoby starší 60 let bydlící 
v Ostravě a v celém 

Moravskoslezském kraji, které mají 
sníženou soběstačnost, včetně osob 
se syndromem demence, a o které 
běžně pečuje jejich blízká osoba 
v domácím prostředí.  
 
Naše služba není určena: 
- osobám, jejichž zdravotní stav 

vyžaduje poskytnutí ústavní péče 
ve zdravotnickém zařízení 

- osobám s akutní infekční nemocí, 
které mohou ohrozit ostatní 
uživatele zařízení nebo 
pracovníky 

- osobám, jejichž chování by 
z důvodu duševní poruchy 
závažným způsobem narušovalo 
kolektivní soužití 

- osobám, které se nejsou schopny 
ani s podporou přemístit či 
přesunout z vozíku  
na postel, křeslo, WC  

 
   
Ošetřovatelskou a zdravotní péči je 
možné zajistit prostřednictvím 
Agentury domácí ošetřovatelské 
péče. 
 

 

    

Oporou naší práce jsou diakonické 
hodnoty: 
MILOSRDENSTVÍ pro nás znamená 
pracovat s laskavostí a srdcem na pravém 
místě. 
Pracujeme poctivě a profesionálně. 
FORTELNOST nás nutí neustále se 
zlepšovat.  
Tvoříme SPOLEČENSTVÍ, jsme tým, který 
táhne za jeden provaz. 
NADĚJE nám otevírá cesty… 

 

Zásady poskytování služby: 

- zásada respektování hodnot uživatele 
- zásada respektování volby uživatele   
- zásada rovného zacházení  
- zásada individuálního přístupu  
- zásada profesionálního poskytnutí 

služby    
- zásada partnerství – spolupráce 
- zásada nezávislosti  
- zásada flexibility 

 
Více na webových stránkách   

www.ostrava.diakonie.cz 
 

Domovinku pro seniory – odlehčovací 
službu podporuje Statutární město 
Ostrava, Moravskoslezský kraj.  

 

 

 

http://www.ostrava.diakonie.cz/

