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ROZVAHA

  

Výroční zpráva
Oblastní charity Ostrov

2 0 0 9

AKTIVA Stav k 1. 1. 2009 
v tis. Kč

Stav k 31. 12. 2009 
v tis. Kč 

Dlouhodobý majetek celkem 5 559 5 514

Dlouhodobý nehmotný majetek 13 13
Dlouhodobý hmotný majetek 8 183 8 597
Oprávky k dlouhodobému majetku - 2 637 - 3 096

Krátkodobý majetek celkem 1 313 1 625

Zásoby celkem 0 0
Pohledávky celkem 453 551
Krátkodobý finanční majetek 816 1 065
Jiná aktiva celkem 44 9

Aktiva celkem 6 872 7 139

PASIVA Stav k 1. 1. 2009
 v tis. Kč.

Stav k 31. 12. 2009 
v tis. Kč

Vlastní zdroje celkem 6 206 6 284

Jmění celkem 7 293 7 543
Výsledek hospodaření celkem - 1 087 - 1 259

Cizí zdroje celkem 666 855

Krátkodobé závazky celkem 630 837
Jiná pasiva celkem 36 18

Pasiva celkem 6 872 7 139

Výroční zpráva 2009
Vydala
Oblastní charita Ostrov
Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov

Tel.: 353 821 821, 777 767 050
Email: caritas-ostrov@seznam.cz
www.ostrov.charita.cz
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení naši příznivci a dárci,
dostává se vám do ruky Výroční zpráva za rok 2009 a informace o činnostech, aktivitách, i hospodaření 
v naší Oblastní charitě Ostrov.
V uplynulém roce jsme pro naše uživatele Domova pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty v Hroznětíně:
o Zrevitalizovali část venkovního přízemního přístavku na bezbariérovou společenskou místnost 

s potřebným příslušenstvím. Předcházelo tomu celkové vyklizení přístavku do nového zahradního 
domku (dar nadace Charty 77) pro uskladnění palivového dřeva a zahradního nářadí. Nově 
zřízenou společenskou místnost mohou uživatelé využívat od jara do podzimu a v době 
chladnějších dní, kdy nelze posedět venku pod zahradním altánem. Teplo v místnosti zajišťují nová 
krbová kamna nebo přímotopy a je tam i dostatek pohodlného posezení.

o Zvýšili jsme požární bezpečnost nákupem devatenácti nehořlavých kovových křesílek a tří stolků 
(z daru nadace Charty 77) v prostorách chodeb za požárně nevyhovující dřevěný nábytek.

o Zastřešili jsme celý bezbariérový přístup na zahradu k zahradnímu altánku a venkovnímu přístavku.
o Z daru Západočeské plynárenské a.s., Plzeň jsme doplnili jednotlivá lůžka uživatelů bezdrátovou 

signalizací ohlašující se personálu. 
Ve Stacionáři v Ostrově jsme (z daru nadace Komerční banky) nahradili stará lůžka pro uživatele novými
polohovacími vč. antidekubitních matrací. 
Pro uživatele obou našich zařízení jsme uspořádali výlet do Krušných hor a měst Kadaně a Klášterce 
nad Ohří.
Zapojili jsme se též do Tříkrálové sbírky, při které koledníci vykoledovali více než 70 tis. Kč,
zúčastnilo se třiadvacet skupinek koledníků. U příležitosti svátku matek doručili naše charitní 
dobrovolnice a dobrovolníci kytičku s blahopřáním maminkám a babičkám. Zapojili jsme se také do 
humanitární pomoci postiženým při letních povodních v Jižních Čechách. Do pomoci se zapojili 
jednotliví dárci, kteří darovali finanční částku ve výši 9 692,- Kč. Oslovili jsme i města a organizace. 
Díky všem, jsme nakonec odeslali pomoc v hodnotě 96 211,- Kč. U příležitosti Michaelské pouti naše 
charitní dobrovolnice a dobrovolníci osobně obdarovali přes 260 seniorů perníkovým pouťovým 
srdíčkem. V rámci oslavy Mezinárodního dne seniorů jsme spolupořádali konferenci na téma Životní 
bilance ve stáří. Této odborné konference se zúčastnilo 110 pracovníků, pracujících v přímé péči 
v sociálních zařízeních celého Karlovarského kraje. Předvánočního setkání seniorů se zúčastnilo 
148 seniorů. 
Děkuji všem mým milým charitním spolupracovnicím, spolupracovníkům, dobrovolnicím
a dobrovolníkům. Bez jejich nasazení, práce, podpory a jejich obětavé pomoci se činnost naší charity 
i aktivity pro potřebné spoluobčany nedá udržovat, rozvíjet, ale ani v ní pokračovat. 
V neposlední řadě děkuji také všem vám našim příznivcům, nadacím, sponzorům, dárcům, institucím, 
úřadům, zastupitelstvu města Ostrov, města Hroznětín, obce Stráž nad Ohří, ale také Karlovarskému 
kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Diecézní charitě Plzeň, Plzeňskému biskupství, 
Římskokatolické farnosti sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově. 
Ještě jednou vám všem moc děkuji. Zachovejte nám, prosím, přízeň i v dalších letech. Jedině s Vaší 
pomocí a podporou se nám bude dařit překonávat překážky a těžkosti, které i v této tolik potřebné 
sociální oblasti stále jsou a budou. Na závěr vás chci ještě pozvat na naše internetové stránky, které 
najdete na adrese http://www.ostrov.charita.cz.

Mgr. Tomáš FEXA, ředitel

JEDNOU SE I PRO MNE NAVŽDY ZASTAVÍ ČAS, PAK ZŮSTANE JEN TO, CO JSEM UDĚLAL PRO DRUHÉ.
P. Vojtěch Kodet, O. Carm.

ROČNÍ UZÁVĚRKA

Náklady v Kč Centrála DPSH DPSO TS DS PS Šatník Jiné

Spotřeba mat. a energie 1 190 526 163 191 017 31 836 20 000 24 704 2 964 78 735

Náklady na služby 2 668 506 504 200 528 32 689 0 31 658 2 37 670

Mzdové náklady 0 1 483 477 790 275 131 713 110 628 32 500 7 500 3 300

Soc.a zdrav.pojištění 0 440 617 220 485 36 747 31 453 0 0 0

Ostatní náklady 30 919 10 350 6 434 0 0 0 0 150

Odpisy 0 233 744 30 733 0 0 0 0 0

Náklady celkem v Kč 34 777 3 200 855 1 439 472 232 985 162 081 88 862 10 466 119 855

5 289 353,00 Kč

Výnosy v Kč Centrála DPS DPSO TS DS PS Šatník Jiné

Tržby za služby 0 2 653 998 681 424 112 319 50 735 0 0 15 300

Dotace MPSV 0 430 000 475 000 0 50 000 0 0 0

Dotace kraje 0 50 200 0 50 200 28 418 0 0 0

Dotace MÚ Ostrov 0 80 000 110 000 0 10 000 80 000 0 15 000

Dotace MÚ Hroznětín 0 55 000 0 0 0 0 0 0

Dotace OÚ Stráž N/O 0 0 20 000 0 0 0 0 0

Ostatní výnosy 4 494 10 124 5 700 0 180 0 0 0

Dary tuzemské 121 967 116 200 74 500 0 0 0 14 384 6 529

Tříkrálová sbírka 0 45 637 0 0 0 0 0 0

Výnosy celkem v Kč 126 461 3 441 159 1 366 624 162 519 139 333 80 000 14 384 36 829

5 367 309,00 Kč

Hospodářský výsledek 91 684 240 304 - 72 851 -70 466 - 32 748 - 8 862 3 918 - 83 026

Hospodářský výsledek (daňový) celkem 77 956,00 Kč

Investice v Kč

Investice stavební 223 350,00 

Investice zařízení 192 178,00

Celkem investiční výdaje 415 528,00

Dotace na investice 0

Ostatní zdroje investic 0

Celkem investiční zdroje 0

Investice: zdroje-výdaje - 415 528,00

DPSH Domov pokojného stáří bl. Hroznaty, Hroznětín

DPSO Domov pro seniory, Ostrov

TS Týdenní stacionář pro seniory 

DS Denní stacionář pro seniory

PS Pečovatelská a sociální služba TEREZA

Jiné Akce, PS ostatní Kontaktní místo VOJTĚCH
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OBLASTNÍ CHARITA OSTROV

Svoji dobrovolnickou činnost zahájila již v roce 1991, zřízena však byla v roce 1994 podle zákona 
č. 308/91 Sb. římskokatolickou církví — pražským biskupstvím. Následně byla dne 30. 10. 1996 
zaregistrována u Ministerstva kultury ČR.

Naše organizační jednotka, s právní subjektivitou, má své základní poslání pomáhat lidem v nouzi
bez ohledu na jejich náboženskou, politickou nebo rasovou příslušnost. Pomoc se děje skrze 
jednotlivé charitní projekty. V průběhu roku 2009 poskytovalo službu 20 zaměstnanců na HPP
a 8 zaměstnanců na výpomoc formou DPČ. V další činnosti charity pomáhalo 25 dobrovolnic
a dobrovolníků. 

Poradní orgán ředitele charity je Rada v tomto složení:
P. Mgr. Marek Hric, P. Mgr. Pavel Frývaldský, pan Ing. Igor Adamovič, paní Marie Běhounková, 
pan František Kamarád a paní Jiřina Lubinová

Pomoc poskytujeme v oblasti:
Ostrov, Hroznětín, Radošov a Stráž nad Ohří

Ředitel:
Mgr. Tomáš FEXA
Kontakt: 

Mírové nám. 733 Tel.: 353 821 821
P. O. BOX 89 FAX: 353 800 537
363 01 OSTROV mobil: 777 767 050

Email: caritas-ostrov@seznam.cz
Web: http://www.ostrov.charita.cz
Číslo účtu: KB Ostrov — č.ú. 517 451 02 57/0100
IČO: 49 753 185

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST „VYHLÍDKA“

Adresa:
Mírové nám. 733
363 01 OSTROV
(2. patro vchodem u Městské policie)

Společenská místnost „Vyhlídka“ je hojně využívána pro setkávání 
charitních spolupracovnic a spolupracovníků, dobrovolnic a dobrovolníků. 
Slouží také k různým odborným seminářům, slavnostním příležitostem charity, 
mikulášským besídkám, k setkávání Tříkrálových koledníků, ale také k rozličným rodinným i firemním 
oslavám, školením a seminářům. Je využívána též pro cvičení jógy, ale také pro členské setkávání 
některých politických stran nebo Spolku přátel města Ostrova. 
V neposlední řadě slouží jako redakční místnost při každoročním 
dětském filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana.
Společenská místnost „Vyhlídka“ má kapacitu do 30 osob, 
předsíň s věšáky a sociální zázemí.
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Finanční dary Částka v Kč
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s. (na provoz DPSH) 30 000,-
Nadace Komerční banky a. s., Praha (na 7 polohovacích postelí DPSO) 59 500,-
Nadace Charty 77, Praha (na kovové židle a zahradní domek DPSH) 50 000,-
SMP Construktion, a. s., Praha (na přestavbu DPSH) 10 000,-
SLOT Game a. s., Karlovy Vary (na přestavbu a přístřešek DPSH, malování DPSO) 50 499,-
Metrostav a. s., Praha (na přestavbu DPSH) 50 000,-
Západočeská plynárenská a. s., Plzeň (na bezdrát. signalizaci k lůžku DPSH) 50 000,-
Česká televize, Praha (na digitalizaci – setoboxy a anténu DPSH) 48 000,-

Celkem 347 999,-

ČINNOST

Leden – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
… se uskutečnila v Ostrově, Merklíně, Hroznětíně, Velichově a Stráži nad Ohří. Zúčastnilo se jí 
třiadvacet skupinek koledníků (celkem cca 69 dětí). Výtěžek sbírky byl 70 210,- Kč. Z těchto 
finančních prostředků se naší charitě vrátilo 45 637,- Kč, které byly použity na obnovení původního
a již nevyhovujícího vybavení pokojů uživatelů Domova pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně
(nových šatních skříní, polohovacích postelí a nočních stolků).
Na podporu projektů Diecézní charity Plzeň (Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 
v Pavlovicích, Domova pro seniory v Boru, Terénní sociální služby v Domažlicích, Charitní 
pečovatelské služby Blovice. 10% z výnosu Tříkrálové sbírky bylo určeno na pomoc dětem v rámci 
projektu Adopce na dálku do Bolívie a Paraguaye a na pomoc seniorům v těžkých životních 
podmínkách v rámci projektu Domácí péče o seniory v Arménii ve spolupráci s o.s. Archa. Na 
Humanitární pomoc do zahraničí v rámci celé Charity ČR bylo převedeno 10%, na podporu projektů 
Charity Česká republika, která sbírku vyhlásila,bylo převedeno 5% a na režii sbírky bylo odvedeno 5%. 

Únor
… posezení a besídka s koledníky a plzeňským biskupem
Mons. Františkem Radkovským. 

Květen – DEN MATEK
… u příležitosti svátku matek doručili naše 
charitní dobrovolnice a dobrovolníci kytičku 
s blahopřáním 177 maminkám a babičkám 
z Ostrova a okolí. Do Domova pokojného stáří bl. 

Hroznaty a do Stacionáře pro seniory přišly naše uživatele potěšit děti z mateřské 
školky z Hroznětína a z Ostrova.

Červenec – POVODNĚ
… nabídli jsme, a díky dárcům, i rychle zorganizovali humanitární 
pomoc lidem postiženým ničivými povodněmi na Strakonicku –
Sušicku – Písecku. Do pomoci se okamžitě zapojili jednotliví dárci, 
kteří darovali na čtyřech sběrných místech v Ostrově částku ve výši 
9 692,- Kč, ale také oslovená města a organizace. Díky všem, kteří 
takto solidárně zareagovali a rozhodli se společně s námi pomoci, se 
nám podařilo odeslat, několik dní po sobě, dvě auta (s chloraminem, 
rýžovými košťaty, lopatami, gumovými a pracovními rukavicemi, 
repelenty, pracím práškem, apod.) v celkové hodnotě 96 211,- Kč.

do pomoci se zapojily tyto subjekty:
Diecézní charita České Budějovice 30 015,- Kč
Městský úřad Hroznětín 15 000,- Kč
Farní charita Stříbro 10 000,- Kč
Římskokatolická farnost Kadaň 14 500,- Kč
Římskokatolická farnost Ostrov 12 000,- Kč
Oblastní charita Ostrov  5 004,- Kč

Firma Petr Fiala, velkoobchod s drogérií s r.o., Karlovy Vary 
poskytla se slevou potřebné zboží k transportu do postižené 
oblasti. Firma TOPTRANS Cheb poskytla zdarma dopravu 
až na místo určení.

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA TEREZA
& KONTAKTNÍ MÍSTO SV. VOJTĚCH

Adresa:
Mírové nám. 733 Tel.: 353 800 536
363 01 OSTROV

Dům kultury – vchod do Sazky

V rámci Dobrovolnické služby Tereza navštěvují naše obětavé charitní 
dobrovolnice a dobrovolníci ostrovské seniory u příležitosti jejich 
významných životních výročí, svátku Dni matek, Michaelské pouti apod. 

V roce 2009 charitní dobrovolnice a dobrovolníci navštívili, pogratulovali a oslavili s osmadvaceti 
ostrovskými seniory jejich významná kulatá výročí nad 90let. Za ostrovský městský úřad se vždy rád 
připojil i pan starosta Ing. Jan Bureš. 

U většiny navštívených a obdarovaných seniorů jsme se setkali s dojetím a upřímnými slovy díků, jak 
je těší, že se na ně i v tomto věku nezapomnělo. Jubilanti vzpomínali a rádi vyprávěli o svém životě.

U příležitosti ostatních životních výročí charitní dobrovolnice a dobrovolníci navštívili 
a pogratulovali 285 seniorům (v rozsahu 455 hodin), poštou pak bylo potěšeno dalších 288 seniorů. 

V rámci Kontaktního místa sv. Vojtěcha zajišťujeme:
o službu vězňům — posíláním civilního oblečení, obuvi apod.,
o pomoc při likvidaci bytu osamělých občanů bez příbuzných,
o pomoc při zařízení pohřbu v případě absence příbuzných,
o místo pro setkání s občany města, s bezdomovci nebo propuštěnými vězni,
o vybavení oblečením a obuví lidem bez domova,
o informace o službách Charity a jiné.

DÁRCI ROKU 2009
Sponzoři – firmy, které též poskytly věcné dary:
Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. Karlovarská korunní, s.r.o., Stráž nad Ohří
Lékárna Na Poliklinice, Ostrov Samoobsluha potravin Zdeněk Malík, Ostrov
Lékárna Koruna, Ostrov Pavel Petričko, zdravotní potřeby, Ostrov
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CHARITNÍ ŠATNÍK VERONIKA

Adresa:
Lipová ul. 644
363 01 OSTROV

Charitní šatník slouží již devatenáctým rokem díky nadšení a obětavosti 
charitních dobrovolnic. Nabízíme přebytečné, již nenošené a přitom 
nezničené ošacení, které je ještě velice zachovalé (osobní a vrchní např. 
dětské, dámské i těhotenské, pánské, pracovní, společenské na každou roční dobu vč. lůžkovin, 
stolního prádla apod.) Náš charitní šatník vešel již do povědomí občanů Ostrova i ostatních okolních 
obcí a měst. Stal se tak jistotou pro potřebné, kterým slouží v nouzi.

Služby našeho charitního šatníku nabízíme veřejnosti při módních přehlídkách na společenských 
akcích naší charity, též přes media a naše internetové stránky. O další propagaci a informování 
o existenci charitního šatníku se také starají např. žáci ZUŠ z divadelního kroužku nebo Ostrovské 
divadelní společnosti a v neposlední řadě pak občané, kteří těchto našich služeb již využili. 

Prostřednictvím služeb našeho charitního šatníku a pomoci lidem v nouzi dochází k opakovaným 
nezanedbatelným úsporám finančních prostředků městu Ostrov za odvoz odpadů. Ošacení, které ještě 
může někomu být k užitku neskončí tak v kontejneru. 

V roce 2009 navštívilo náš charitní šatník více jak 596 spoluobčanů. Z toho bylo na základě 
doporučení sociálního odboru MěÚ v Ostrově bezplatně vydáno oblečení též pro 380 spoluobčanů, 
což je o 53 více než v roce 2008 (z Ostrova, Jáchymova, Merklína, Perninku, Vojkovic, Abertam, 
Jakubova, Květnové, Hájku, Horní Blatné, Klášterce nad Ohří, Lokte, Potůčků). 

Ošacení a prádlo, které se při třídění v našem charitním šatníku vyloučí jako již nevhodné pro další 
nabízení, odesíláme do Diakonie Broumov, kde se čistí, přešívá a dále využívá jako banka oděvů pro 
případné humanitární akce. Do Diakonie bylo v roce 2009 odesláno celkem 527 balíků, což je 
o 4 balíky méně než v roce 2008. 

Pro zajímavost jeden takový balík váží přibližně 18 kg a Diakonie
odváží jednou za dva měsíce průměrně 88 balíků.

Září – MICHAELSKÁ POUŤ 
… charitní dobrovolnice a dobrovolníci osobně u příležitosti pouti podarovali 262 seniorů z Ostrova 
perníkovým pouťovým srdíčkem.
… společný výlet klientů obou zařízení charity do Krušných hor a měst Klášterec nad Ohří a Kadaň.

Říjen – OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ
… 2. října 2009 se v Ostrově konala poprvé - Oslava Mezinárodního 
dne seniorů. Pro odbornou veřejnost pořádala naše charita konferenci 
spolu s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Českou asociací
sester region Karlovy Vary, pod záštitou Miloslava Čermáka náměstka 
hejtmana Karlovarského kraje a ve spolupráci s Městem Ostrov. 
Konference na téma Životní bilance ve stáří byla určena pro pracovníky 
pracující v přímé péči v sociálních zařízeních celého Karlovarského kraje
a účastnilo se jí 110 pracovníků. Z konference byl vydán Sborník 
přednášek, který je možno obdržet v sídle Oblastní charity Ostrov. 
Po celou dobu konference bylo otevřeno veřejnosti předsálí Domu 
kultury s několika informačními stánky poskytovatelů sociálních služeb
v našem regionu, s prodejci, dodavateli zdravotních pomůcek, léků nebo
literatury se zaměřením blízkým k práci v sociálních službách.

V odpoledních hodinách byla pak zahájena, v prostorách Domu kultury, 
unikátní putovní výstava „Arménie 20 let poté“. Vernisáž zahájilo dechové 
trio ze ZUŠ Ostrov, průvodní slovo měl pan Jan Vyškovský (Archa o. s.) 
přímý účastník humanitární pomoci, který se podělil o své zážitky (více 
informací o tomto projektu naleznete na: www.archa-hs.cz, 
www.dchp.cz). Výstava byla otevřena veřejnosti až do 9. října.

Prosinec – XIV. PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
… se konalo v Domě kultury v Ostrově. Sešlo se na něm 148 seniorů. Při této příležitosti byla 
rozsvícena první svíce na Adventním věnci, kterou slavnostně zažehnul ostrovský pater Miroslav Hric. 
Všechny přítomné potěšil svým pozdravem i svou přítomností i pan starosta Ing. Jan Bureš. 

Občerstvení připravily naše milé a obětavé charitní dobrovolnice. Každý senior na závěr setkání 
obdržel malý dárkový balíček od sponzorů a drobných dárců. Bohatý doprovodný kulturní program 
zajistili a předvedli žáci ZUŠ z Ostrova a dětí při MDDaM Ostrov. O závěrečné pásmo vánočních 
koled se postaral sbor uživatelek z Domova pro osoby se zdravotním postižením z Mariánské. 

Vzácné návštěvy
v našich zařízeních

Ing. J. Lodr

Mons. Fr. Radkovský
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DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BL. HROZNATY

Adresa:
ČSA 71 Tel: 353 618 198
362 33 Hroznětín Mobil: 777 767 051

Kapacita: 19 míst

Poskytování služby:
celoročně / nepřetržitě, a to žadatelům s trvalým pobytem v Ostrově 
a okolí, při volné kapacitě pak i žadatelům z celého Karlovarského kraje, 
popř. i kraje jiného.

Posláním Domova je poskytování sociální péče osobám, kteří v důsledku svého věku a zdravotního 
stavu nejsou schopni žít ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo 
rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou 
soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Cílovou skupinu tvoří lidé, kteří pro svůj vysoký věk a zdravotní 
stav nemohou žít zcela samostatně a rodina není schopna se 
postarat. Uživateli se mohou stát lidé od 65 let. Lidé, kteří pro svůj 
zdravotní stav přestávají být soběstační v základních 
sebeobslužných činnostech a nemají možnost žít ve své rodině. 

V Domově poskytujeme našim uživatelům co nejpřirozenější 
domácí prostředí, soukromí a také co nejčinorodější prožívání stáří. 

Uživatelé mají v objektu k dispozici společenské prostory s krbem, do prvního podlaží el. poháněnou 
schodišťovou sedačku. V prosinci roku 2008 se podařilo zřídit venkovní invalidní plošinu, která 
vertikálně propojuje všechna podlaží včetně zprovozněného podkroví na jaře téhož roku. Tím se 
objekt stal zcela bezbariérovým. 

Uživatelé využívají též posezení v rekreační zahradě, kde tráví při příznivém počasí příjemné chvilky. 
Zahrada slouží též k procházkám, k narozeninovým posezením s harmonikou nebo ke grilování. 
Uživatelé se rádi zapojují do různých aktivizačních činností jako je např. slovní fotbal, cvičení, zpěv, 
předčítání, luštění křížovek, AZ kvíz a činnosti podporující paměť, orientaci v současnosti nebo jen 
tak rozhovory nad různými tématy apod. Náš personál vše upravuje nejen dle individuálních přání 
našich uživatelů, ale i úměrně jejich věku, zdravotnímu stavu a schopnostem.

Velkým povzbuzením a pohlazením pro 
naši službu je vědomí, že se uživatelům 
v našem zařízení líbí a jsou v něm 
spokojeni. Snažíme se každému pobyt co 
nejvíce zpříjemnit a vytvořit domácí 
prostředí. 

STACIONÁŘ PRO SENIORY

Adresa:
U Nemocnice 1202 Mobil: 608 918 860
363 01 OSTROV

Kapacita: 6 lůžek (domov pro seniory), 1 lůžko (týdenní 
stacionář) a 3 místa (denní stacionář).

Stacionář je možné využívat:
o denně (pondělí až pátek) 

v době od 7.00 do 17.00 hod. - pro denní péči,
o nepřetržitě (neděle až pátek) - pro týdenní péči
o celoročně - pro nepřetržitou péči, tzv. domov pro seniory -

od dubna 2009

Služby jsou poskytovány žadatelům s trvalým pobytem v Ostrově 
a okolí. Při volné kapacitě i žadatelům z celého Karlovarského kraje, 
popř. i kraje jiného.

Posláním je poskytnout uživatelům péči přes pracovní den, týden, kdy nemohou být sami doma 
vzhledem ke svému stáří (nad 65 let), zdravotnímu stavu nebo nemohou žít ve svém přirozeném 
prostředí, ale nově i celoročně / nepřetržitě. 

Cílovou skupinu tvoří lidé, kteří pro svůj vysoký věk a zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně 
a rodina není schopna se o ně sama postarat ke svému mnohdy náročnému zaměstnání. Uživateli se 
mohou stát lidé od 65 let. Lidé, kteří pro svůj zdravotní stav přestávají být soběstační v základních 
sebeobslužných činnostech a nemají možnost žít ve své rodině. 

Základní ideou je, aby si uživatel aktivně vybral z nabídky tu službu, která mu pomůže řešit jeho 
situaci tak, aby zůstal součástí přirozeného společenství a mohl využívat např. místní společenské
a jiné instituce.

Prostory Stacionáře a tedy i malá kapacita zařízení nám dovolují individuální přístup ke každému 
uživateli. Nezajišťujeme jen základní potřeby a přání uživatelů, ale snažíme se starat i o jejich 
smysluplné trávení volného času, procvičovat udržení pozornosti, trénink paměti a myšlení, 
komunikaci, orientaci v čase a prostoru. Humorem, zpěvem a osobním přístupem působíme proti 
jednotvárnosti, únavě a stresu. Pokud bychom měli uvést ještě některé, u našich uživatelů, oblíbené 
činnosti, tak jimi jsou např. slovní fotbal, AZ kvíz, apod. 

Uživatelé rádi využívají též posezení v předzahrádce se zahradním altánem. Zde tráví při příznivém 
počasí příjemné chvilky. Venkovní prostor slouží též k procházkám, k narozeninovým posezením.

Velkým povzbuzením a pohlazením pro naši službu je vědomí, že se uživatelům v našem zařízení líbí
a jsou v něm spokojeni. Snažíme se každému pobyt co nejvíce zpříjemnit. 
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