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prezentacje

Raj dla seniorów
artykuł sponsorowany 14/es/p

O tym, że polskie społeczeństwo się starzeje nikogo przekonywać nie trzeba. Coraz częściej ostatni okres swojego życia Polacy spędzają w domach spokojnej starości. A jeśli już decydują się na takie rozwiązanie, wybierają miejsca wyjątkowe - takie, w których żyje się godnie, komfortowo i bezpiecznie. Doskonałym wyborem jest Dom Seniora Załęcze, położony w samym sercu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.
Załęcze Małe
W odpowiedzi na zmiany demograficzne w Polsce jak
grzyby po deszczu powstają
domy spokojnej starości. Jeszcze kilka lat temu kojarzyły się
one z zaniedbanymi budynkami, w których w nie najlepszych
warunkach ludzie spędzali jesień
życia. Ale to już przeszłość. Dziś
domy seniora dbają o jakość
i komfort swoich mieszkańców,
stwarzając dla nich cieplarniane
wręcz warunki. I dobrze. Seniorzy mają pełne prawo żyć godnie, komfortowo i bezpiecznie.
To gwarantuje im coraz więcej
domów spokojnej starości.
Dom Seniora Załęcze jest
pod tym względem wyjątkowy. Ośrodek robi imponujące
wrażenie zarówno na zewnątrz
jak i w środku. Inwestor zadbał
o każdy szczegół, by seniorom
żyło się tu niemal jak w raju.
Nowoczesne budynki, przystosowane również dla osób
niepełnosprawnych, otoczone
są strefą zieleni. Wybrukowane
chodniki, miejsca parkingowe
i gigantycznych rozmiarów taras
po zmroku oświetlają stylowe
lampy, tworząc niepowtarzalny
klimat. Dom Seniora Załęcze
przypomina raczej turystyczny
kurort niż dom spokojnej starości, a wszystko z powodu ogromnego szacunku do jego obecnych
i przyszłych mieszkańców.
- Prócz przestronnych pokoi, jedno i dwuosobowych, są
tu jeszcze świetlica, biblioteka,
stołówka, pomieszczenia rehabilitacyjne, a nawet kaplica
- wylicza Edwar Kiedos, prezes
zarządu. - Będzie też mały sklepik dla mieszkańców, a także
miejsca, w których będą mogli
usiąść, porozmawiać, zrelaksować się. Chcemy by czuli się tu
jak w domu, by mieli jak najlepsze warunki - podkreśla.

Piękna okolica oraz dbałość inwestora o każdy szczegół wyróżnia Dom Seniora Załęcze na tle innych ośrodków

W każdym z pokoi znajduje
się lodówka, telewizor, aneks kuchenny, w pełni wyposażona łazienka, duże okna, w niektórych

brze wyszkolonej kadry, także
personelu medycznego.
- Stawiamy na kadrę bardzo profesjonalną - mówi

i diet seniorów. Dodatkowo
każdy z pokoi wyposażony jest
w nowoczesny aneks kuchenny, w którym mieszkańcy mogą

Seniorzy mają pełne prawo żyć godnie,
komfortowo i bezpiecznie. Z myślą o nich
powstał Dom Seniora Załęcze
są nawet balkony. Powierzchnia
pokoi waha się od 30 do 60 m2.
Co ważne placówka dysponuje także pokojami gościnnymi
dla osób odwiedzających mieszkańców Domu Seniora Załęcze.
Oprócz doskonałych warunków mieszkaniowych, ośrodek
ma do zaoferowania swoim podopiecznym całodobową opiekę
pielęgnacyjną i opiekuńczą do-

Mieszkańcom zapewnia się tu trzy posiłki dziennie oraz
przekąski. Menu oparte na tradycyjnych recepturach

Edward Kiedos. - Nie ma mowy
o fuszerce. Nasi ludzie są wykwalifikowani, posiadają duże
doświadczenie, są też wyjątkowo
zaangażowani, co pozwala na
stworzenie rodzinnej atmosfery
- dodaje.
Na miejscu zlokalizowana jest profesjonalna kuchnia,
serwująca różnorodne dania, dostosowane do potrzeb

sami przygotowywać sobie posiłki lub napoje.
Niewątpliwym
atutem
Domu Seniora Załęcze jest jego
lokalizacja w Załęczańskim
Parku Krajobrazowym. Świeże
powietrze, cisza i spokój leśnego zakątka pozwalają na upajanie się otaczającą przyrodą
i relaks. Dom Seniora Załęcze
znajduje się z dala od ośrod-

Dom Seniora Załęcze gwarantuje mieszkańcom przestronne, ciepłe pokoje z aneksem kuchennym i łazienką
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ków przemysłowych, wielkich
aglomeracji.
- Bliskość natury pozwala
odnaleźć równowagę ciała i duszy - przekonuje prezes zarządu
ośrodka. - Otaczający nas teren
sprzyja spacerom, a okolica zachęca do bliskiego obcowania
z naturą - dopowiada.
Dom Seniora Załęcze umożliwia komfortowe korzystanie
z bogatej oferty zabiegów rehabilitacyjnych. Fizjoterapeuci
na podstawie specjalistycznych
testów i badań dostosowują do
podopiecznych
odpowiednie
zabiegi rehabilitacyjne; fizykoterapie, krioterapię, hydroterapię,
kinezjoterapię, masaże, terapię
falą uderzeniową, sauny na podczerwień...
- Zapewniamy również
pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacyjnych, higienicznych osobom
dotkniętym chorobami demencyjnymi. Pomagamy też w zała-

twieniu spraw osobistych - mówi
Edward Kiedos.
Dom Seniora Załęcze przygotowany jest na przyjęcie stu
pensjonariuszy. Ośrodek jest zupełnie nowy, funkcjonuje od niedawna. Dlatego jest jeszcze sporo
wolnych miejsc, które czekają na
nowych mieszkańców. Zarządzający obiektem wiedzą, że wybór domu spokojnej starości jest
ważną decyzją, dlatego, by ją ułatwić umożliwiają także krótkie
pobyty, które pozwalają seniorom łatwiej przyzwyczaić się do
nowej sytuacji i zdecydować na
stałe zamieszkanie w Załęczu.
‚‚Stawiamy na troskę o drugiego człowieka, dobro, szacunek
i empatię’’ - czytamy na stronie
internetowej Domu Seniora Załęcze. Dalej prowadzący ośrodek
piszą tak: ‚‚Dbamy o poczucie
stabilizacji naszych mieszkańców, otaczamy ich miłością, radością i ciepłem, staramy się, aby
czuli się u nas, nie jak w domu
starców, ale jak we własnym, rodzinnym domu’’.
I rzeczywiście oglądając warunki, stworzone w Domu Seniora Załęcze łatwo zauważyć, że
inwestorzy zrobili wszystko, aby
miejsce to było istnym rajem dla
jego mieszkańców.
Sławomir Rajch
naczelny@kulisy.net
Zainteresowani ofertą Domu
Seniora Załęcze mogą skontaktować się z placówką pisząc wiadomość mailową na adres:
domseniorazalecze@gmail.com
lub telefonicznie wybierając numery: 43 841 08 09, 515 092
202, 515 092 200.
Ofertę Domu Seniora Załęcze dostępna jest także w Internecie na stronie:
www.domseniorazalecze.pl

W pełni wyposażone łazienki, dostosowane są także do
potrzeb osób niepełnosprawnych

