
     
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 

Seniorcentrum města Svitavy se představuje 

 
   Od ledna 2012 bude poskytovat své služby veřejnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o., jehož zakladatelem je 
město Svitavy. Nabízí služby v následujícím rozsahu:  
   
 PEČOVATELSKÁ   SLUŽBA   
   Služba je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům města Svitavy, kteří potřebují z důvodu vysokého věku, 
zdravotního stavu a snížené soběstačnosti pomoc další osoby  k zajištění svých potřeb.  Terénní služba bude 
poskytována v domácnostech uživatelů, denně od 7:.00 do 20:00 hodin v dohodnutých intervalech. Ambulantní služba 
bude poskytována objednávkovým systémem ve středisku osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou na adrese: 
Felberova 31, Svitavy.  
    
DOMOV  PRO  SENIORY  
   Služba je určena osobám, které z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují v některých 
činnostech spojených s péčí o sebe i svoji domácnost značnou nebo úplnou pomoc druhé osoby v míře přesahující 
možnosti rodiny a jiných pečovatelů. Těm, kteří nejsou schopni již být  soběstačnými a nezávislými ve svém přirozeném 
sociálním prostředí. 

DOMOV SE  ZVLÁŠTNÍM   REŽIMEM  
   Služba je určena pouze pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou, které mají speciální potřeby a nároky  z 
důvodu onemocnění a jejichž další nároky jsou podobné jako u klientů Domova pro seniory. 
   Uživatelé Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem budou ubytováni v budově v ulici T. G. Masaryka 
33a, 568 02  Svitavy. V  blízkosti je městský park. Celý objekt je po kompletní rekonstrukci a má čtyři nadzemní 
podlaží. Je plně bezbariérový, aby služba byla dostupná všem uživatelům. Vybavení všech pokojů, společných i 
ostatních prostor je také zcela nové. Ubytování je nabízeno v jednom jednolůžkovém a devatenácti dvoulůžkových 
pokojích. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem: elektrická polohovací lůžka, noční stolky, stoly, židle, šatní 
skříně, komody, poličky. K pokojům náleží sociální zařízení, včetně sprch. Všechny pokoje jsou vybaveny signalizací na 
přivolání obslužného personálu. Prostředí je upraveno tak, aby bylo bezpečné, srozumitelné  a vyhovovalo potřebám 
uživatelů (např. dostatečné osvětlení,  výrazné značky a upoutávky). Na každém obytném podlaží jsou sesterny, společné 
koupelny vybavené rozdílnými typy zvedacích van umožňujících koupel i uživatelům s omezenými možnostmi pohybu, 
kuchyňky, denní místnosti sloužící obyvatelům ke stravování, k aktivizačním činnostem a ke sledování televizních 
pořadů. K objektu náleží menší zahrada s altánkem. 
   Zdravotní a sociální péče bude poskytována 24 hodin denně týmově kvalifikovanými všeobecnými sestrami a 
pracovnicemi sociální péče pod vedením staniční sestry.  

 
    Našim hlavním  cílem je 
prostřednictvím klidného, trpělivého a 
vlídného přístupu  vytvářet  příjemné 
prostředí rodinného typu. Pomoci  
našim uživatelům  žít tak nezávisle a 
plně, jak  jim to jejich zdravotní a 
psychický stav dovoluje – podporovat 
je, aby pokračovali v naplňování svých 
zájmů. 
       
  Seniorcentrum v lednu 2012 
slavnostně zahájí provoz a ve Dni 
otevřených dveří umožní zájemcům 
prohlídku moderního interiéru.  
Veškeré informace o poskytovaných 
službách naší společnosti jsou přístupné 
na: www.seniorcentrum.svitavy.cz .   
 

Lenka Jurenová 


