
Adresa organizace: 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov  
-  kancelář vedoucí zařízení a sociálních pracovníků,  

správa organizace  
tel.: 555 132 211 (ústředna)

 www.ctyrlistekostrava.cz

Vedoucí zařízení:   
tel.: 555 132 176; 732 588 750 
e-mail: vejlupkova.jana@ctyrlistekostrava.cz

Sociální pracovníci:  
tel.: 555 132 178; 734 151 017 
tel.: 555 132 268; 770 136 103

Kde nás najdete:

Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh
Syllabova 3038/36, Ostrava-Vítkovice
Evžena Rošického 1284/62, Ostrava-Svinov
U Rourovny 1285/20, Ostrava-Svinov

Sociální služba je poskytována celkem 54 klientům.

•	Domek Jandova, 
ul. Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh;  
v domku bydlí 18 dospělých klientů

•	Domek Syllabova,  
ul. Syllabova 3038/36, 703 00 Ostrava-Vítkovice;  
v domku bydlí 12 klientů (děti, mládež a mladí dospělí)

•	Domek Rošického,  
ul. Evžena Rošického 1284/62, 721 00 Ostrava-Svinov;  
v domku  bydlí 12 dospělých klientů

•	Domek U Rourovny,  
ul. U Rourovny 1285/20, 721 00 Ostrava-Svinov;  
v domku bydlí 12 dospělých klientů

Pokud máte zájem o poskytování sociální služby v Domově 
Jandova, vyplňte formuláře „Žádost o poskytování sociál-
ní služby“ a „Lékařský posudek“, který si necháte potvrdit 
praktickým lékařem. Oba dokumenty zašlete na adresu  
Domova, adresujte na sociální pracovnici. 
Dokumenty ke stažení najdete na webových stránkách orga-
nizace (www.ctyrlistekostrava.cz).

KONTAKTNÍ ÚDAJEADRESA A KAPACITA
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Domov Jandova navazuje na činnost Dětského centra, které 
bylo otevřeno v Ostravě-Zábřehu v únoru 1991 jako pobytová 
sociální služba pro děti. Mnoho let pak naše služba působila 
pod názvem Domov Beruška a v roce 2015 došlo k přejmeno-
vání na Domov Jandova. V současné době poskytuje Domov 
Jandova celoroční nepřetržitou pobytovou sociální službu dě-
tem i dospělým klientům. Služba je poskytovaná ve čtyřech 
budovách, které jsou rozmístěny v různých částech města Os-
travy (Svinov, Zábřeh, Vítkovice). Klientům poskytujeme soci-
ální službu komunitního typu. Tři domky jsou jednopodlažní 
a mají po dvou domácnostech, jeden domek je dvoupodlažní 
a jsou v něm domácnosti tři. V domácnosti bydlí vždy 6 klien-
tů, k dispozici mají jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, spo-
lečný obývací pokoj s jídelním a kuchyňským koutem. Okolí 
každého domku tvoří zahrada. Součástí dvoupodlažní budovy 
na ul. Jandova jsou prostory pro rehabilitaci a ošetřovatelskou 
péči. Tyto prostory jsou stavebně odděleny od obytné části 
budovy.   

Posláním Domova Jandova je poskytovat lidem s mentálním 
postižením celodenní podporu a pomoc, kterou potřebují 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a individuálním potře-
bám a nelze ji zajistit využitím terénních nebo ambulantních 
služeb. 

CÍLOVÁ SKUPINA
Domek Syllabova
Děti, mládež a mladí dospělí ve věku 7–21 let (nově přijímáni 
klienti do 18 let) se středně těžkým a těžkým mentálním po-
stižením i s přidruženým kombinovaným postižením (tělesné, 
smyslové, prvky autismu) v nepříznivé sociální situaci způso-
bené zdravotním znevýhodněním. 

Domky Jandova, Rošického, U Rourovny
Dospělí lidé se středně těžkým a těžkým mentálním postiže-
ním i s přidruženým kombinovaným postižením (tělesné, smy-
slové, prvky autismu) v nepříznivé sociální situaci způsobené 
snížením nebo ztrátou soběstačnosti z důvodu zdravotního 
znevýhodnění.

CÍLE SLUŽBY
Cílem služby je klient, který podle svých možností  
a schopností:
-	 rozvíjí nebo udržuje svou soběstačnost v oblasti péče 

o vlastní osobu (při osobní hygieně, oblékání a obouvání, 
stravování, samostatném pohybu, v komunikaci, orientaci 
v prostředí, péči o zdraví)

-	 rozvíjí nebo udržuje stávající schopnosti a dovednosti 
v základních oblastech běžného života (v péči o domác-
nost; při hospodaření s penězi, nakupování, vzdělávání se; 
v samostatném rozhodování)

-	 rozvíjí a udržuje přirozené mezilidské vztahy (upevnění 
kontaktu s rodinou, vrstevníky, přáteli; navazování nových 
vztahů)

-	 tráví aktivně volný čas, využívá běžně dostupné služby 
a začleňuje se do komunity (časté změny prostředí – do-
mek, zahrada, park, cukrárna atd., volnočasové a zájmové 
aktivity; využívání návazných služeb; místní obchod, ka-

deřník, knihovna, cukrárna, kino, kulturní a sportovní akce;  
cestování MHD; návštěvy zdravotnických služeb -  lékař, re-
habilitace, lékárna a veřejných institucí – úřad, pošta atd.) 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ  
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Partnerský přístup – klient je vždy rovnocenným partnerem, 
jehož práva a oprávněné zájmy respektujeme a zároveň ho 
podporujeme v jejich prosazování; dbáme na důstojný a em-
patický přístup.

Respektování volby – respektujeme svobodnou vůli, potřeby 
a přání klienta; pracujeme s riziky, akceptujeme jejich přimě-
řenou míru, vždy s ohledem na zajištění bezpečného prostředí 
pro klienta.

Individuální přístup – poskytujeme službu individuálně „na 
míru“ klientovi; při plánování a poskytování služby vycházíme 
z individuálních potřeb, přání a schopností klienta.

Týmová spolupráce – při poskytování služby vzájemně spolu-
pracujeme, dbáme na jednotný přístup ke klientům, společně 
v týmu plánujeme, realizujeme a hodnotíme průběh služby.

Poskytování kvalitní a odborné služby – služby jsou posky-
továny kvalifikovaným personálem,  který se průběžně dále 
vzdělává. Snahou Domova je neustálé zvyšování kvality služby 
(např. formou kontrolní činnosti, konzultací, supervizí, auditů).

POSLÁNÍ


