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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 
 

1. POSLÁNÍ 
 

Domov Přístav je pobytové zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova v seniorském věku. Poskytujeme péči 

o vlastní osobu a nejbližší prostředí uživatele, nabízíme pomoc při naplňování osobních zájmů a podporu potřebnou 

pro každodenní soužití uživatelů v domově. Individuálním nastavením režimu usilujeme o vytvoření stálého a jistého 

zázemí pro život. 

  

Motto: 
,,Domov je tam, kde jsme se narodili, nebo tam, kde se cítíme dobře". 

Christian Morgenstern. 

2. CÍLOVÁ SKUPINA 
 

Cílovou skupinou Domova Přístav jsou převážně osoby bez přístřeší starší 50 let, mobilní i imobilní, které mají 

sníženou fyzickou, psychickou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových 

látkách nebo různých typů demencí, a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. 

 

3. CÍLE 
 

a) Uživatel má zajištěny základní životní potřeby: 
 má zajištěnou vhodnou stravu; 

 má zázemí; 

 má finanční jistotu, stabilitu; 

 má stálé bydlení. 

 

b) Uživatel má stabilizován zdravotní stav: 
 má zajištěno dodržování léčebného režimu; 

 má zajištěnou ošetřovatelskou péči; 

 má zajištěny externí veřejné zdravotní služby. 

 

c) Uživatel má zajištěny sociální potřeby (sociální péče, podpora, pomoc): 
 má vytvořeny a upevňuje hygienické návyky; 

 má vytvořeny a upevňuje sociální návyky, rozvíjí sociální kontakty, komunikaci; 

 má zajištěno uplatnění práv, oprávněných zájmů a obstarány běžné záležitosti; 

 udržuje běžný režim dne, koná pravidelné činnosti a aktivity, 

 udržuje a upevňuje stávající dovednosti a schopnosti; 

 je sociálně začleněný (v rámci domova, v rámci širší společnosti). 

 

d) Uživatel má zajištěny psychosociální potřeby a stabilizován psychický stav: 
 má bezpečí (ochrana před negativními vlivy na ulici, ochrana před vlastním destruktivním chováním, ochrana 

před negativním dopadem dřívějšího způsobu života); 

 má nastaven režim, který je přizpůsoben jeho specifickým potřebám (např. má klid); 

 má zajištěnou psychosociální podporu, podpůrné rozhovory, stabilní psychický stav; 

 má uspořádány své záležitosti v poslední etapě života (vztahy s rodinou, přáteli, materiální vypořádání, dluhy, 
terapeutická, duchovní podpora). 

 

 

4. ZÁSADY SLUŽBY 
a) Nestrannost - služba je poskytována nezaujatě, bez předsudků a bez ohledu na vlastní životní přesvědčení.  
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b) Podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služby - služba zajišťuje za uživatele pouze to, co nejsou 
schopni zvládat sami vlastními silami. 

c) Křesťanský přístup - služba je poskytována na základě křesťanských principů a hesla Armády spásy: ”Srdce 
Bohu, ruce lidem. “ 

 

V Ostravě, 1.9.2019, schválila Mgr. Jana Plačková, ředitelka  


