
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

V odůvodněných případech lze smlouvu prodloužit. Celková délka 
pobytu je stanovena na 6 měsíců.  
Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb uživatele. 
 

osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči 
ve zdravotnickém zařízení, osobám s infekčním onemocněním, 
osobám, které trpí duševní chorobou a jejichž chování by závažným 
způsobem narušovalo kolektiv soužití. 
 

 

 v třílůžkových pokojích, zahrnuje i praní a drobné 
opravy osobního prádla 

 3 hlavní jídla a 2 vedlejší jídla 
 

 

 jsou poskytovány formou individuální 
a skupinové péče a jsou přizpůsobeny schopnostem uživatelů. 

 směrují k udržení a zlepšení 
samoobslužných dovedností, jsou zaměřeny na nácvik a udržení 
psychických a motorických schopností. 

 jsou zaměřeny na rozvíjení osobnosti, zájmů, 
znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební 
a pohybové činnosti. 



 

 
(např. zajištění doručování důchodů, do zařízení, zajištění úhrad za 
poskytované služby apod.) 
 

 

 je poskytována všeobecnými 
sestrami, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu. 
 

 je zajištěna ošetřujícím lékařem zařízení, formou 
zvláštní ambulantní péče. Dle potřeby je uživatelům zajištěno 
vyšetření v odborných ambulancích Městské nemocnice Ostrava, 
popř. v jiném zdravotnickém zařízení. 
 

 
předepisují uživatelům jejich praktičtí a odborní lékaři, se kterými 
úzce spolupracujeme. Léky pro akutní potřebu předepisuje ošetřující 
lékař zařízení. 
Doplatky na léky a jiné poplatky uživatel hradí z vlastních finančních 
zdrojů. 
 

  190 Kč/den 

  160 Kč za celodenní stravu (snídaně 32 Kč, 
přesnídávka 8 Kč, oběd 72 Kč, svačina 8 Kč, večeře 40 Kč)  

 uživatel není povinen odebírat stravu 
 uživatel může stravu libovolně odhlašovat, 

přihlašovat 

 : příspěvek na péči v přiznané výši, 
pokud nemá uživatel služby přiznaný příspěvek na péči, je 
povinen po přiznání příspěvku na péči doplatit poměrnou část 
příspěvku za období, ve kterém mu byla sociální služba 
poskytnuta. 

 

V areálu je dostupný bufet, po domluvě lze zajistit kadeřnické a 

pedikérské služby. 

Spolupracujeme s nemocničním kaplanem. 



 

vedoucí Domu sociálních služeb 
T +420 595 222 670 
 

Mgr. Jana Němečková 
úseková sestra 
T +420 595 222 675 
E jana.nemeckova@mnof.cz 
pondělí–pátek 08:00–14.00 hod 
 
Mgr. Silvie Kolářová 
Zdravotně-sociální pracovník 
T +420 595 222 674 
E gabriela.adamusova@mnof.cz 
pondělí–pátek  08:00–14:00 hod. 
 
Mgr. Alžběta Klvaňová 
zdravotně-sociální pracovník 
T +420 595 222 671 
E alzbeta.klvaňova@mnof.cz 
pondělí–pátek 08:00–14.00 hod. 
 
Bc. Erika Pišťáčková 
zdravotně-sociální pracovník 
T +420 595 222 674 
pondělí–pátek 08:00–14.00 hod. 
 
 
Oddělení ošetřovatelské a sociální péče A    

+420 595 222 673 
     
Oddělení ošetřovatelské a sociální péče B    

+420 595 222 680 
 
Oddělení ošetřovatelské a sociální péče C  

+420 595 222 690 
 
Telefonní ústředna +420 595 222 611  +420 595 222 610 

+420 595 222 620  +420 595 222 650 
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