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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 2017 poskytovalo službu 
51 zaměstnanců na HPP, DPČ. V další činnosti charity pomáhalo 20 dobroovlnic a 
dobrovolníků.  

Poradní orgán ředitele charity je Rada v tomto složení:  
P. Mgr. Marek Hric, 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:  
Lidická 1036 Tel.:  353 821 821 
P. O. BOX 89  mobil:  777 767 050 

   363 01 OSTROV  

 

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 „KLUBOVNA“ 

Adresa:  
Lidická 1036  
363 01 OSTROV 
(v objektu bývalé Městské knihovny) 

Společenská místnost 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.  

Společenská místnost „Vyhlídka“ má kapacitu do 35-40 osob, vč. kuchyňky a sociálního 
zázemí.  

 
 

mailto:caritas-ostrov@seznam.cz
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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. Od roku 2008 provozujeme výtah, který vertikálně 
propojuje všechna podlaží včetně podkroví, které bylo zprovozněno 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.  

V roce 2017 využilo našeho Domova celkem 25 seniorů. 
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DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ A 
DENNÍ STACIONÁŘ PRO 
SENIORY 

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

Kapacita: 39 lůžek (domov pro seniory) a 5 místa (denní stacionář). 

Stacionář je možné využívat: 

o denně (pondělí až pátek)  
v době od 6.00 do 18.00 hod. - pro denní péči, 

o celoročně - pro nepřetržitou péči, tzv. domov pro seniory 

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.  

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 Domova 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 narozeni-novým 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.  

V roce 2017 využilo Domova pro seniory celkem 33 seniorů, Denního stacionáře 10 seniorů. 
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CHARITNÍ ŠATNÍK VERONIKA 
Adresa:  
 Lidická 1036  
 363 01 OSTROV 

Charitní šatník slouží již dvacátýmšestým 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 kontejnerech.  

V roce 2017 navštívilo náš charitní šatník více jak 623 spoluobčanů. Z toho bylo na 
základě doporučení Úřadu práce v Ostrově bezplatně vydáno oblečení též pro 222 
spoluobčanů.  

Ošacení a prádlo, které se při třídění v našem charitním šatníku vyloučí jako již nevhodné 
pro další nabízení, odesíláme do Dimatexu spol s.r.o., kde se čistí, přešívá a dále využívá 
jako banka oděvů pro případné humanitární akce.  

Do Dimatexu CS bylo v roce 2017 odesláno celkem 639 balíků,  
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DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA TEREZA 
& KONTAKTNÍ MÍSTO SV. VOJTĚCH 

Adresa:  
Lidická 1036 Tel.: 353 821 821 
363 01 OSTROV 

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 2017 charitní dobrovolnice a dobrovolníci navštívili, pogratulovali a oslavili se 
sedmdesátidvěmi ostrovskými seniory jejich významná kulatá výročí nad 90let. Za 
ostrovský městský úřad se ke gratulaci připojil i pan starosta Josef Železný.   

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 420 seniorům, poštou pak bylo potěšeno dalších 370 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. 
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