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Působení Charity Ostrava v oblasti 
pomoci lidem bez přístřeší - 

minulost, současnost, budoucnost 
 

CHARITA OSTRAVA 
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 Charita Ostrava od roku 1991 působí v oblasti 
sociálních, sociálně zdravotních a zdravotních služeb 
a humanitární pomoci lidem v obtížných životních 
situacích, zejména v Ostravě a okolí 

 

 principy poskytovaných služeb:  

  profesionalita 

  maximální úsilí o osobní a lidský přístup 

  akceptování osobnosti a důstojnosti uživatele  
bez ohledu na jeho momentální stav a sociální 
situaci 

 

VZNIK A PRINCIPY SLUŽEB 
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 poskytujeme 3 KOMPLEXY služeb: 
 

 

 služby sociální prevence - lidé v krizové životní situaci 
(lidé bez domova, matky v tísni, ohrožené děti a mládež, 
poradenství) 

 

 služby sociální péče - senioři a osoby se zdravotním 
postižením, lidé s duševním onemocněním 

 
 

 služby zdravotní péče – lidé v závěrečném stádiu života 

CO DĚLÁME V ROCE 2016 
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 18 sociálních služeb (registrovány dle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách, splňující Standardy 
kvality sociálních služeb) 
 

 2 zdravotní služby (dle zákona č. 160/1992 Sb., o 
zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 

 

 další služby (Dobrovolnické centrum, Dobrovolnické 
hospicové centrum) 

 

 denně poskytujeme služby cca 600 lidem, v roce 2015 
pomoc poskytnuta celkem 5 120 uživatelům služeb 

 

 k 30. 4. 2016: 257 zaměstnanců a 53 externistů 

 

 
 

CO DĚLÁME V ROCE 2016 
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PRVNÍ AKTIVITA – POMOC UPRCHLÍKŮM Z KOSOVA A ALBÁNIE - 1991 
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 1994  

 azylový dům a noclehárna pro muže (sv. František) 

 azylový dům pro matky s dětmi (sv. Zdislava) 

 sociálně-právní poradna 

 

 2006 – nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova  
            (sv. Benedikt Labre) 

 2003 – startovací byty a sociální rehabilitace (sv. Lucie) 

 2015 – tréninkové prostory, sociální šatník 

ROZVOJ SLUŽEB PRO LIDI 
BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 
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JDI A JEDNEJ TAKÉ TAK 

 

 

Reportáž:  

Jdi a jednej také tak (5:10 min) 

 

Zdroj:  

Filmová škola Zlín, Telepace Ostrava 

 

Režie: 

Leoš Ryška 
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 CHD sv. Benedikta Labre – nízkoprahové denní centrum 
 

 CHD sv. Františka – noclehárna, azylový dům 
 

 CHD sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi 
 

 CHS sv. Lucie – sociální rehabilitace 
 

 Charitní středisko Michala Magone – nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež; krizová pomoc; SPOD 

 

 Poradna Charity Ostrava 
 

 Šatník Charity Ostrava 

 

ÚTVAR SLUŽEB SOCIÁLNÍ 
PREVENCE 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO LIDI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 
 

Služby pro lidi bez přístřeší jsou poskytovány v rámci 
čtyřstupňového systému sociálního začleňování: 

 

1. Nízkoprahové denní centrum – kontakt s lidmi v terénu, 
strava, hygiena, ošacení, praní prádla, sociální poradenství  
(statistika: 11 673 kontaktů/rok 2015) 

 

2. Noclehárna – přenocování, osobní hygiena, strava, 
ošacení, sociálního poradenství a sociální pomoci 
(statistika:  7 223 lůžkodnů/rok 2015) 
 

 

 

ÚTVAR SLUŽEB SOCIÁLNÍ 
PREVENCE 
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3. Azylový dům – ubytování a naplnění základních potřeb, 
stabilizace sociální situace, rozvoj osobnosti a podpora 
volnočasových aktivit, sociální poradenství a pomoc při 
řešení nepříznivé sociální situace 

(statistika: 10 271 lůžkodnů/rok 2015) 

 

4. Sociální rehabilitace – možnost samostatného bydlení 
ve startovacích bytech, podpora při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů uživatelů služeb, pomoc a podpora při 
zpětném zapojení do společnosti, poskytnutí sociálního 
poradenství a sociální pomoci, aktivizační programy;                      
(statistika: 59 klientů/rok 2015) 
 

 

ÚTVAR SLUŽEB SOCIÁLNÍ 
PREVENCE 
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Výhled do budoucna  
v rámci preventivních služeb 

Charity Ostrava 
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Principy práce Charity Ostrava: 

 

 individuální přístup 

 profesionalita 

 křesťanský rozměr 

 spolupráce 

 
 

BUDOUCNOST 
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Priority v oblasti služeb sociální prevence: 

 

 individuální sociální práce 

 dostupné bydlení 

 zdravotní péče 

 spolupráce mezi poskytovateli služeb 

 eliminace komerce služeb 

 lidé bez domova (senioři) 

 
 

BUDOUCNOST 
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PhDr. Marie Monsportová 

CHARITA OSTRAVA 
Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

Kontakt: 596 621 094, 731 625 789 

e-mail: ostrava@charita.cz 

web: www.ostrava.charita.cz 
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 


