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Základní informace o zařízení Domov na Liščině 
 

Místo poskytování a kapacita služby:   
Kapacita zařízení Domova na Liščině je 57 klientů. 

Na Liščině 704/12B, 711 00  Ostrava – Hrušov, kapacita 12 lůžek 

Kanczuckého 705/10, 711 00  Ostrava – Hrušov, kapacita 12 lůžek 

Trnkovecká 2126/122, 716 00  Ostrava – Slezská Ostrava, kapacita 12 lůžek 

Vývozní 706/42, 711 00  Ostrava – Hrušov, kapacita 12 lůžek 

Uhrova 107/23, 713 00  Ostrava – Heřmanice, kapacita 9 lůžek (objekt není bezbariérový) 

 

Forma poskytování: pobytová 

 

Druh poskytované péče (dle zákona č. 108/2006 Sb.) služba sociální péče pobytová 

v domově pro osoby se zdravotním postižením 

 

Cílová skupina:  

Domov na Liščině je určen dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 

středně těžkého až těžkého mentálního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Objekt na ulici Uhrově je určen osobám ve věku od 18 do 40 let, 

objekty na ulici Vývozní a Kanczuckého jsou určeny osobám od 18 let bez horní věkové 

hranice. Objekty na ulici Trnkovecká a Na Liščině jsou určeny osobám od 40 let věku. 

 

Kontakty: 

Domov na Liščině, Hladnovská 751/119, 712 00  Ostrava - Muglinov 

Vedoucí zařízení Domova na Liščině: Bc. Milada Tomešová  

telefon: 555 132 127 nebo 731 874 345 

e-mail: tomesova.milada@ctyrlistekostrava.cz 

 

Sociální pracovník: Bc. Martina Schofferová, DiS. 

telefon: 555 132 130 nebo 734 151 014, 

e-mail: schofferova.martina@ctyrlistekostrava.cz;  

 

Sociální pracovník: Bc. Anna Václahovská, DiS. 

telefon: 555 132 129 nebo 734 151 015,  

e-mail: vaclahovska.anna@ctyrlistekostrava.cz  

 

Domek Na Liščině 704/12B, Ostrava – Hrušov 

vedoucí domku: Vladislava Strakošová 

telefon: 555 132 146 nebo 702 277 584 

e-mail: strakosova.vlad@ctyrlistekostrava.cz 

 

Domek Kanczuckého 705/10, Ostrava – Hrušov 

vedoucí domku: Bc. Táňa Čalová 

telefon: 555 132 139 nebo 730 511 296 

e-mail: calova.tana@ctyrlistekostrava.cz 
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Domek Uhrova 107/23, 713 00  Ostrava – Heřmanice 

vedoucí domku: Petra Thérová 

telefon: 555 132 142 nebo 770 136 104 

e-mail: therova.petra@ctyrlistekostrava.cz 

 

Domek Trnkovecká 2126/122, Ostrava – Slezská Ostrava  

vedoucí domku: Martina Němcová 

telefon: 555 132 132 nebo 739 363 013 

e-mail: nemcova.martina@ctyrlistekostrava.cz 

 

Domek Vývozní 706/42, Ostrava – Hrušov  

vedoucí domku: Zdeňka Sklenářová 

telefon: 555 132 135 nebo 702 216 793 

e-mail: sklenarova.zdenka@ctyrlistekostrava.cz 

 

 

Základní činnosti a jejich realizace: 

1. poskytnutí ubytování (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje) 

2. poskytnutí stravy (celodenní strava včetně dietního stravování, možnost přípravy 

samostatné stravy) 

3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (zajištěna pracovníky 

v sociálních službách – oblast péče o svou osobu, výběr a nabídka denních aktivit, 

nakládání s penězi, obsluha domácích spotřebičů, obstarávání osobních záležitostí, pomoc 

s výběrem jídla apod.) 

4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (zajištěna 

pracovníky v sociálních službách – dohled nebo pomoc s prováděním hygieny) 

5. vzdělávací a aktivizační činnosti (zajištěna pracovníky v sociálních službách a sociálními 

pracovníky – zájmové aktivity apod.) 

6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zajišťována pracovníky 

v sociálních službách a sociálními pracovníky – podpora a pomoc při využívání běžně 

dostupných služeb, pomoc při upevňování kontaktů s rodinou, apod.) 

7. sociálně terapeutické činnosti (zajištěna pracovníky v sociálních službách případně 

návaznými službami, apod.) 

8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

(zajištěna převážně sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách – např. 

obstarávání běžných nákupů, vyřizování osobních záležitostí na úřadech, soudech, apod.) 

 

Fakultativní služby: 

Zprostředkováváme rehabilitační a regenerační služby (např. masáže, vodoléčbu, individuální 

léčebnou tělesnou výchovu), služby zajišťují odborně vyškolení pracovníci. 

 

Žadateli může být poskytování sociálních služeb odmítnuto z těchto důvodů: 

Ze zákona – Zákon č. 108/2006, Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 jestliže zařízení Poskytovatele neposkytuje sociální službu, o kterou Žadatel žádá, a to i 

s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

 jestliže zařízení Poskytovatele nemá volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, 

 jestliže zařízení Poskytovatele Žadateli, který žádá o poskytnutí sociální služby, 

vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže 

sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, 

 jestliže zdravotní stav Žadatele, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, 
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vylučuje poskytnutí takové sociální služby, a to: 

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 

v souladu s § 36 písm. a) Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., 

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční 

nemoci, v souladu s § 36 písm. b) Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., 

c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo 

kolektivní soužití, v souladu s § 36 písm. c) Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. 

 


