NAŠE SLUŽBY
UBYTOVÁNÍ
Snažíme se pro naše klienty vytvářet v co největší možné míře pocit soukromí. Z tohoto důvodu jsou naše
pokoje maximálně dvoulůžkové. Snažíme se tím, aby se naši klienti cítili bezpečně, je to jedna ze základních
lidských potřeb. Naše pokoje jsou vybaveny převážně postelemi s elektrickým ovládáním, aby si klient mohl
upravit polohu na odpočinek podle svých potřeb. Součástí ubytování je nejen úklid a péče o pokoj, ale i
praní, žehlení a drobné opravy osobního oblečení.

STRAVOVÁNÍ
Pro zdraví, psychickou pohodu a spokojenost našich klientů je důležité, aby měli chutnou a vyváženou
stravu. Naši klienti mají zajištěnou stravu 5x denně. Dbáme, aby v rámci našich možností byla zajištěna
strava podle přání našich klientů. Na přípravě jídelníčku se podílí nutriční pracovník našeho dodavatele
stravy a dále pak naši sociální pracovníci v součinnosti s našimi klienty. Respektujeme neoblíbená jídla
našich klientů a snažíme se podle našich možností zajistit jinou alternativu. Po celý den a noc je zajištěn pro
naše klienty pitný režim s dohledem našeho obsluhujícího personálu. Personál při konzumaci stravy dohlíží
na naše klienty. Je jim vždy na požádání nápomocen, aby dostatečně jedli a pili. Stravu podáváme klientům v
jídelně, na pokoji a v letních měsících na požádání v krytých venkovních prostorech našeho zařízení.
Snažíme se tím vytvářet pro naše klienty prostředí, ve kterém se budou cítit dobře.

OSOBNÍ HYGIENA A PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
Vzhledem k tomu, že převážná část našich klientů bývá v kategorii starší senior, respektujeme skutečnost, že
časem zapomíná na věci, které dělávala a tím i na to, jak má o sebe pečovat. Náš pečující personál je jim z
tohoto důvodu vždy nápomocen při této činnosti. Snažíme se však vždy v maximální možné míře
respektovat jejich soukromí, intimitu a zvláště pak jejich ostych. Veškerá pomoc se vždy odehrává tak, aby
se naši klienti snažili v co největší možné míře zvládat tuto činnost sami.

KONTAKT S OKOLNÍM PROSTŘEDÍM
Stářím ani nemocemi, které postihují seniory v jejich pokročilém věku, jejich život nekončí. Život u nás
neznamená izolaci a konec všeho, co měli rádi. Naše zařízení je otevřené veřejnosti, vítáme zájem veřejnosti,
zájem rodiny i blízkých a známých našich klientů. Návštěvy našich klientů mohou využívat k těmto
návštěvám všechny prostory našeho zařízení, které jsou k tomu určené s respektováním pravidel
Ubytovacího řádu, a to z důvodu, aby byla zajištěna práva dalších našich klientů. Organizujeme pro naše
klienty aktivity s přihlédnutím na jejich věk, organizujeme pro ně výlety se zajištěním asistence převážně z
řad našich zaměstnanců. Aktivní život u nás nekončí, jen nabírá jinou podobu.

POMOC PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
Víme, že rodinní příslušníci a blízcí našich klientů jsou zaměstnáni, podnikají nebo mají malé děti. Nemají
často z těchto důvodů čas, energii, případně i znalosti vyřizovat na úřadech záležitosti týkající se svých
blízkých či příbuzných. Naši sociální pracovníci se jim vždy podle svých možností budou snažit na požádání
poskytnout součinnost při vyřizování těchto záležitostí.

ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
V případě, že o to náš klient požádá, je v našich možnostech zprostředkovat klientovi návštěvu smluvního
ambulantního praktického lékaře a psychiatra přímo v našem zařízení. V případě potřeby poskytnutí péče
lékaři jiných odborností zajistíme ve spolupráci s ošetřujícím praktickým lékařem klienta vyšetření u těchto
lékařů. V případě, že si klient přeje péči o duchovno za přítomnosti faráře, zprostředkujeme mu toto setkání
přímo v našem zařízení.

MASÁŽE
V případě, že o to klient požádá, je v našich možnostech zprostředkovat služby fyzioterapeuta, který se
zabývá léčbou a prevencí poruch pohybového systému přímo v našem zařízení. Fyzioterapeut volí ve
spolupráci s ošetřujícím lékařem klienta způsob léčby cíleně na potřeby klienta. Tato činnost je pro klienty
nejen cvičením, ale i příjemnou chvilkou relaxace.

