
 
CENTRUM PRO SENIORY ZAHRADA, o.p.s. 

 

 

 
O nás  
 

Obecně prospěšná společnost Centrum pro 

seniory Zahrada (dále jen „CPS Zahrada“) 

byla založena dne 14. 9. 2011 usnesením 

zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem.  

Společnost byla založena za účelem 

poskytování sociálních služeb seniorům.  

Od 1. 10. 2012 poskytujeme sociální službu 

„domov pro seniory“ dle § 49 zákona 

č. 108/2006 Sb. Od 1. 1. 2016 poskytujeme 

také sociální službu „domov se zvláštním 

režimem“ dle § 50 téhož zákona. Zařízení je 

postaveno v okrajové městské části města 

Bystřice pod Hostýnem. 

 

Cíl poskytované služby 
 

• uživatel, který v zařízení za podpory 

poskytované služby důstojně prožije a 

dožije svoje stáří, 

• uživatel, který je spokojený v těchto 

oblastech: ubytování, 

stravování, poskytování sociálně  

aktivizačních činností dle   

 individuálních potřeb a zajištění 

soukromí, 

• uživatel, který si za podpory 

poskytované sociální služby uchová co 

nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, 

zejména ve vztahu ke své 

soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj 

čas, 

• uživatel, kterému je sociální služba 

poskytována dle jeho individuálních, 

osobních přání a poskytuje mu 

podporu při jejich realizaci.   
 

Poslání služby 

 

Posláním domova pro seniory je poskytování 

pobytové služby prostřednictvím pomoci a 

podpory jako důstojné náhrady za běžné 

domácí prostředí těm seniorům, kteří 

s ohledem na svůj věk a zdravotní stav 

nemohou trvale žít ve svém přirozeném 

sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází 

z individuálně určených potřeb uživatelů, 

respektuje základní lidská práva a svobody, 

důstojnost a usiluje o sociální začleňování 

uživatelů. 

 

Cílová skupina  
 

Senioři od 60 let věku, kteří nejsou schopni 

bez pomoci druhé osoby ani za pomoci 

terénních sociálních služeb vést samostatný 

život ve svém domácím prostředí.  
 

Kapacita domova pro seniory je 58 lůžek, 

přičemž ubytování je možné v jedno nebo 

dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním 

zařízením. Pokoje jsou bezbariérové, stejně 

jako celá budova. 

 

 

Zásady poskytování sociální služby  
 

• Individuální přístup, 

• respektování důstojnosti a práv 

uživatelů, 

• uplatnění vlastní vůle uživatele, 

• mlčenlivost, 

• flexibilita. 

 

Základní činnosti sociální služby  

 
Podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách poskytuje služba domov 

pro seniory tyto základní činnosti: 
a) Poskytnutí ubytování 

b) Poskytnutí stravy  

c) Pomoc při zvládání úkonů péče o 

vlastní osobu. 

d) Pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu. 

e) Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím 

f) Sociálně terapeutické činnosti 

g) Aktivizační činnosti 

h) Pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kontaktní a jiné údaje: 

 

Adresa:  

A. Bartoše 1700  

 768 61 Bystřice pod Hostýnem  

 

 

Kontakty:  

 

PhDr. Eva Winklerová (ředitelka zařízení) 

 reditelka@cpszahrada.cz 

 573 503 001, 734 263 400 

 

Mgr. Taťána Pokusová (sociální pracovnice) 

 socialni.pracovnice@cpszahrada.cz  

 573 503 003, 730 181 368  

 

Mgr. Šárka Mikulíková (sociální pracovnice) 

 socialni@cpszahrada.cz 

 573 503 003, 730 527 432 

 
 
Bc. Jana Světlíková (vedoucí obslužné péče) 

 vedouci.op@cpszahrada.cz  
 573 503 004, 730 181 369  

 

 

Naděžda Nováková (ekonomka) 

 ekonom@cpszahrada.cz  

 573 503 002  

 

www.cpszahrada.cz 
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Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. poskytuje 

sociální službu Domov pro seniory také díky finanční 

podpoře Zlínského kraje. 

 

Dále se na finanční podpoře našeho zařízení podílejí 

Město Bystřice pod Hostýnem a obce správního 

obvodu Bystřice pod Hostýnem. 
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