
V našem zařízení poskytujeme sociální 

službu: 

 

- domov se zvláštním režimem 

- odlehčovací službu 
 

1. Domov se zvláštním režimem - 38 míst 

 
Poslání poskytované sociální služby: 

Posláním Charitního domu pokojného stáří je 
poskytovat podporu, pomoc a péči, která umožní 
lidem trpící demencí prožít pokojné a důstojné stáří. 
Stáří, ve kterém pocítí, že si je naše společnost 
prostřednictvím poskytované sociální služby – 
domov se zvláštním režimem, váží a ctí pro jejich 
práci a životní zkušenosti. 

 
Cílová skupina: 

Služba je určena osobám a seniorům (od 50 let 
až nad 80 let), kteří v důsledku demence 
(Alzheimerova choroba, jiný typ stařecké demence) 
mají sníženou soběstačnost a jejich situace proto 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.  
 

Cíle poskytované sociální služby: 

1. Prožívat a žít stáří s ohledem na individuální 
možnosti a potřeby v respektujícím a 
bezpečném prostředí. 

2. Nabídnout lidem s demencí přátelské a 
příjemné prostředí jako alternativu             
častých  pobytů v různých zdravotnických   
zařízeních. 

3. Podporovat a zachovat soběstačnost uživatelů 
s ohledem  na jejich zdravotní stav 
v součinnosti s individuálními plány. 

4. Udržovat spolupráci s rodinou a povzbuzovat 
další společenské vztahy. 

5. Nastavit takové podmínky života v zařízení, 
které budou v dostupné míře kopírovat  
životní rytmus každého uživatele. 

 
Principy poskytování sociální služby: 

1. Respekt a úcta k lidské důstojnosti. 
2. Dodržování posloupnosti podpora – pomoc – 
péče. 
3. Individuální nastavení služby podle potřeb a 
zdravotního stavu uživatele služby. 
4. Komplexnost sociální služby, která pomáhá 
udržovat maximální možnou míru soběstačnosti 
uživatele. 
5. V zařízení pracuje odborně vyškolený tým 
pracovníků. 
6. Zvyšování kvality služby prostřednictvím 
průběžného vzdělávání pracovního týmu. 
 

Služba není určena uživatelům, kteří: 

- trpí infekční (nakažlivou) chorobou 
- jsou závislí na návykových látkách 
- z důvodu akutní fáze psychiatrické choroby 

jsou nebezpeční sobě nebo svému okolí 

- mají vážné smyslové postižení (úplně nevidomí 
či úplně neslyšící) 

 

2. Odlehčovací služba - 4 místa 
 
Poslání  odlehčovací služby: 

Všichni, kdo se dlouhodobě starají o své 
blízké odkázané na jejich péči, potřebují  čas 
a prostor pro odpočinek a relaxaci, řešení vlastních 
problémů. Odlehčovací služby nabízí krátkodobé 
ubytování lidem odkázaným na pomoc druhých po 

dobu, kterou jejich rodinní pečovatelé potřebují 
k regeneraci svých sil.  

 

Cílová skupina: 

Služba je určena dospělým osobám, které 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení  mají sníženou soběstačnost 
a potřebují pomoc jiné osoby. Běžně je o ně 
pečováno v domácím prostředí, ale z důvodů léčby 
či relaxace rodinných pečovatelů potřebují dočasné 
krátkodobé umístění v pobytovém zařízení 
sociálních služeb.  
 

Doba poskytovaní sociální služby:  

3 měsíce, ze závažných důvodů (zdravotní stav 
pečovatele) lze prodloužit maximálně  na 6 měsíců. 
  

Cíle poskytované služby: 

1. Prostřednictvím pobytové služby zajistit 
dočasnou péči osobám, které z důvodu věku, 
chronické nemoci nebo zdravotního postižení 
mají sníženou soběstačnost a péče o ně je běžně 
zajišťována v jejich přirozeném prostředí. 

2. Zajistit rodinným pečovatelům prostor pro 
vlastní léčbu, relaxaci a odpočinek po nezbytně 
nutnou dobu. 

 

Principy poskytování sociální služby:  

1. Respekt a úcta k lidské důstojnosti. 
2. Dodržování posloupnosti podpora – pomoc – 

péče. 
3. Individuální nastavení služby podle potřeb a 

zdravotního stavu uživatele služby. 
4. Komplexnost sociální služby, která pomáhá 

udržovat maximální možnou míru 
soběstačnosti uživatele. 



5. Návaznost na domácí péči. 
6. V zařízení pracuje odborně vyškolený tým 

pracovníků. 
7. Zvyšování kvality služby prostřednictvím 

průběžného vzdělávání pracovního týmu. 

 

 

Základní činnosti Charitního domu 

pokojného stáří 

 
- poskytnutí ubytování 
- poskytnutí celodenní stravy 
- pomoc při osobní hygieně nebo zajištění 
 vhodných podmínek pro ni 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče  
 o vlastní osobu 
- zprostředkování kontaktu se společenským  
  prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- aktivizační činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání běžných záležitostí 
 

 

Fakultativní činnosti: 

- duchovní podpora kněze 
-  úschova peněz a cenností uživatelů 
-  pedikúra 
- kadeřnické služby 
- doprava uživatele 
 
 
 
 

Kde nás najdete: 
 

Poblíž města Kroměříže v obci 

Cetechovice, na adrese: Cetechovice 71, 768 

02 Zdounky. 

 

 

 
 

Vedoucí: Bc. Hana Marková 

 

Kontakty na sociální pracovnici:  

 mob. 731 103 945 
www.kromeriz.charita.cz 

Č.ú.: 726043691/0100 KB Kroměříž, V.S.: 781 

 
 
 

Na setkání s Vámi se těší kolektiv pracovníků 
Charitního domu pokojného stáří 

 

 

 

 

 

Charita Kroměříž 
 

Charitní dům pokojného stáří 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


