
 
 

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 

DOMOVINKA PRO SENIORY 
-   

DENNÍ STACIONÁŘ 
 

Syllabova 19, Ostrava–Vítkovice 
 

Kontaktní osoba: 
Vedoucí Domovinky 

Mgr. Jitka Rýznarová 
tel.: 739 244 712 

 e-mail:  
ryznarova@diakonieostrava.cz  

www.ostrava.diakonie.cz 
Facebook: Diakonie ČCE – středisko v 

Ostravě 
 

 

     

Co nabízíme? 
- pomoc a podporu osobám 

starším 50 let 
- pomoc při pohybu a orientaci 
- pomoc při hygieně 
- pomoc při oblékání  

a svlékání 
- pomoc při podání jídla a pití 
- zajištění stravy 
- aktivizační činnosti atd. 

 
Fakultativně: 

- dopravu do zařízení a zpátky 
domů  

- připomenutí užití léků 
 

Kdy službu poskytujeme? 
- od pondělí do pátku  

od 6:30 do 15:30 hod.  
 

Na co se můžete těšit? 

- na novou, prostornou a barevnou 
budovu s příjemným posezením  
na terase  

- na usměvavé a ochotné pracovníky  

- na společenství vrstevníků 

- na zajímavé aktivity 

V denním stacionáři je celkem 7 míst. 

 

 

 

Jaký je denní program? 

- trénování paměti, rukodělné 
činnosti, zpěv, společenské hry 

- rozcvička, nácvik chůze, 
procházky, masáže, sportovní hry,  

- společné povídání, besedy, čtení, 
luštění křížovek, mobilní zahrádka 

- výlety, kulturní akce, setkávání se 
s dětmi z MŠ a jiných organizací, 
akce v zařízení 

- reminiscence, duchovní  
a pastorační podpora 

- posezení na terase 

 

 



Poslání 

Posláním denního stacionáře 
Domovinky pro seniory je umožnit 
osobám starším 5o- ti let, které mají 
sníženou soběstačnost, být mezi lidmi 
a zapojit se do nabízených aktivit 
stacionáře. Uživatelům poskytujeme 
odbornou i lidskou pomoc a podporu 
s přihlédnutím k jejich individuálním 
přáním  
a zvláštnostem, podporujeme jejich 
soběstačnost a snažíme se  
o jejich maximální spokojenost. 
Službu poskytujeme od pondělí  
do pátku, a to od ranních  
do odpoledních hodin. 
 

 

Cíle služby: 
- uživatel se účastní rozmanitých 

aktivizačních činností, které ho 
baví 

- uživatel navazuje a rozvíjí vztahy 
se svými vrstevníky 

- poskytujeme pomoc a podporu 
způsobem, který odpovídá přáním 
a potřebám konkrétních uživatelů 

- poskytujeme službu tak, aby byli 
uživatelé spokojeni 

 

Vymezení cílové skupiny 

Cílovou skupinu uživatelů denního 
stacionáře tvoří osoby starší 50-ti let 
bydlící v Ostravě a nejbližší spádové 
oblasti, které mají sníženou 
soběstačnost a jejichž situace 
vyžaduje pomoc a podporu od ranních 
do odpoledních hodin, a to od pondělí 
do pátku. 
 
 
Naše služba není určena: 
- osobám, které se nejsou schopny 

ani s podporou přemístit či 
přesunout z vozíku na křeslo, WC 

 
 

 

 
       

 

 

 
Zásady poskytování služby: 
- zásada respektování hodnot 

uživatele 
- zásada respektování volby 

uživatele   
- zásada rovného zacházení  
- zásada individuálního přístupu  
- zásada profesionálního poskytnutí 

služby    
- zásada partnerství – spolupráce 
- zásada nezávislosti  
- zásada flexibility  
  

Více na webových stránkách   
www.ostrava.diakonie.cz 

 
Denní stacionář Domovinky pro seniory 
podporuje Statutární město Ostrava  
a Moravskoslezský kraj. 
 

 

 

 

 


