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Domov Kopretina nabídne seniorům další dvě lůžka
Domov Kopretina rozšiřuje od 1. září 2016 svou kapacitu o další dvě lůžka pro osoby se
sníženou soběstačností. Slavnostní otevření za účasti zástupců zřizovatele Statutárního města
Liberec, primátora Tibora Batthyányho a náměstka PhDr. Mgr. Ivana Langra, se uskuteční v
úterý 30. srpna od 13 hodin. Nový apartmán Domova Kopretina je umístěný v Domě
s pečovatelskou službou v ulici Burianova 969 v Liberci. Zájemci o prohlídku z řad široké
veřejnosti jsou srdečně zváni. Prozatím neobsazený apartmán lze navštívit 30. srpna v čase od
14 do 16 hodin.
Liberecké Centrum zdravotní a sociální péče provozuje v DPS Burianova domov pro seniory
již od roku 2014, kdy bylo vytvořeno šest lůžek ve třech bytových jednotkách. Nyní se centru
podařilo zrekonstruovat čtvrtý apartmán zahrnující obytnou místnost se dvěma
polohovatelnými lůžky, samostatnou kuchyňku, předsíň a sociální zařízení se sprchovým
koutem. Nové prostory jsou, stejně jako ty stávající, zařízené moderním nábytkem a ze
všech obytných místností je přístup na prostornou lodžii s výhledem na Ještěd.
„Klienty Domova Kopretina jsou osoby, které nemohou žít samostatně ve své vlastní
domácnosti a jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči. Péče v domově pro seniory zahrnuje
úkony jako poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání osobní hygieny a péče o vlastní
osobu. Dále naši pracovníci klientům pomáhají při obstarávání jejich osobních záležitostí na
úřadech nebo třeba při zajišťování nákupů,“ uvedla Mgr. Lenka Škodová, ředitelka
příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec.
Bytové jednotky Domova Kopretina se nacházejí v přízemí, kde je umístěno i hygienické
středisko vybavené polohovací vanou a sprchovacím křeslem se zvedacím zařízením, které
usnadňuje manipulaci například při provádění osobní hygieny klientů. Obyvatelé domova
mohou také využít nabídku sociálně terapeutických a aktivizačních činností, které nabízí naše
organizace. Mezi ty nejoblíbenější patří výroba výrobků z keramické hlíny či pedigu
v keramické dílně Burianka. Ta se nachází přímo v budově a klienti v ní mohou trávit svůj
volný čas. K dispozici jsou i klubové místnosti v přízemí a prvním patře objektu, zahrada či
terasa se zahradním nábytkem.
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