
Diakonie ČCE - hospic CITADELA je 
jedním ze středisek rodiny Diakonie 
Českobratrské církve evangelické, jejíž 
posláním je pomáhat potřebným.

Jsme křesťanskou neziskovou organizací 
provozující nestátní zdravotnické zaříze-
ní zaměřené na specializovanou paliativ-
ní (hospicovou) péči - hospic CITADELA, 
včetně ambulance paliativní medicíny. Záro-
veň poskytujeme několik typů pobytových 
sociálních služeb, mezi které patří odleh-
čovací služby, sociální služby poskytova-
né v  zařízeních ústavní péče a  domov se 
zvláštním režimem.

Individuálním přístupem a  hledáním cest 
k  naplnění potřeb klientů ve všech oblas-
tech ročně pomáháme více než 450 lidem 
a  jejich rodinám. K  tomu přispívá celý tým 
sestávající se z  lékařů, zdravotních sester, 
pečovatelek, fyzioterapeutů, duchovních 
a  dobrovolníků vč. pracovníků administra-
tivy a provozu.

Své služby poskytujeme od roku 2004. 
Jsme nositeli Značky spolehlivosti.

POMÁHÁME,
POMÁHEJTE S NÁMI!

Finanční dary můžete poukázat na náš 
transparentní účet vedený u Komerční 
banky:

115-2766120267/0100

DĚKUJEME.

Staňte se našim dobrovolníkem a staňte se 
tím, kdo propojuje svět „uvnitř“ se světem 
„venku“.

Telefon: +420 731 128 024
E-mail: dobrovolnici@citadela.cz

Diakonie ČCE - hospic CITADELA
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí

Telefon: +420 571 629 084
Fax:  +420 571 629 085
E-mail:  hospic@citadela.cz
Web:  www.citadela.cz
Facebook: @HospicCITADELA
IČO:  73632783

Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří



Hospic CITADELA je nestátní zdravot-
nické zařízení, které poskytuje specia-
lizovanou paliativní péči hospicového 
typu. Posláním hospice je umožnit 
důstojné umírání lidem v pokročilém sta-
diu nevyléčitelného onemocnění.

Péče je určena nemocným a  umírajícím, 
u kterých již není možná léčba nemoci, kte-
rá by vedla k uzdravení, ale je možné mírnit 
důsledky onemocnění.

Odborně usilujeme o  tišení bolesti fyzické, 
duchovní, psychické a  sociální. Nabízíme 
službu doprovázení umírajícím a  jejich blíz-
kým tak, aby nikdo v posledních chvílích ži-
vota nezůstal sám.

Kromě lůžkového zařízení provozujeme 
ambulanci paliativní medicíny s  možností 
návštěvy lékaře v domácím prostředí. (kon-
takt: 739 488 955, ambulance@citadela.cz)

Odlehčovací služby jsou určeny rodi-
nám, které se dlouhodobě doma starají 
o svého blízkého závislého na péči z dů-
vodu vážného chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení.

Cílem je odlehčit pečujícím osobám a umož-
nit jim tak nezbytný odpočinek.

V době, kdy klient pobývá v našem zařízení 
s nepřetržitou péčí, se jej snažíme podpo-
rovat v zachování jeho schopností a doved-
ností. Po stránce zdravotní klient zůstává 
v péči svého praktického lékaře.

Odlehčovací služba je svým charakterem 
sociální pobytovou službou, kterou mohou 
pečující a  jejich blízcí využívat pouze na 
dobu určitou, v délce do tří měsíců.

Sociálně zdravotní lůžka jsou určena 
lidem, kteří již nepotřebují stálou lékař-
skou péči ve zdravotnickém zařízení, 
ale jejich stav je takový, že neumožňuje 
pobyt v domácím prostředí.

Jedná se o sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Služba je klientovi poskytována na dobu 
nezbytně nutnou, s  omezením na několik 
měsíců, než je zabezpečena jiná péče, ze-
jména v domácím prostředí nebo u dalšího 
poskytovatele sociálních služeb.

Služba je poskytována v budově hospice
CITADELA.

Domov se zvláštním režimem poskytuje 
nepřetržitou péči klientům ve věku nad 
50 let, kteří trpí zejména Alzheimerovou 
chorobou a dalšími typy demencí nebo 
postižením po mozkových příhodách, 
se sníženou soběstačností a  sníženou 
schopností pohybu, zejména s  III. a  IV. 
stupněm závislosti na péči.

Cílem je poskytnout našim klientům bezpeč-
né a důstojné prostředí nahrazující domov, 
nabídnout smysluplné využití volného času 
a zachovat jim co nejlepší kvalitu života.

Služba není určena lidem v akutní fázi du-
ševního onemocnění.

Pobyt v domově není časově omezen.

HOSPIC CITADELA
Diakonie ČCE - hospic CITADELA
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Diakonie ČCE - hospic CITADELA
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ LŮŽKA
Diakonie ČCE - hospic CITADELA
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Dům sociálních služeb, II a III. podlaží
Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí
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socialni@citadela.cz
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