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V Liberci dne 1. září 2016
Tisková zpráva

Nový apartmán Domova pro seniory Kopretina zahajuje svůj provoz
Domov pro seniory Kopretina rozšířil od 1. září 2016 svou kapacitu o další dvě lůžka pro
osoby, které nemohou žít samostatně ve své vlastní domácnosti a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou péči. Slavnostní otevření, za účasti poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Jany
Hnykové, zástupců zřizovatele Statutárního města Liberec, primátora Tibora Batthyányho
a náměstka Ivana Langra a dalších hostů, proběhlo 30. srpna 2016.
Nové bezbariérové prostory Domova Kopretina jsou umístěny v Domě s pečovatelskou
službou v ulici Burianova 969 v Liberci. Liberecké Centrum zdravotní a sociální péče zde
provozuje domov pro seniory již od roku 2014, kdy bylo vytvořeno šest lůžek ve třech
bytových jednotkách. „Poptávka po rozšíření domova pro seniory byla veliká,“ uvedla
ředitelka centra Lenka Škodová. „Díky dobré spolupráci s naším zřizovatelem a dalšími
subjekty, se nám podařilo najít vhodné prostory pro další apartmán. Naši zaměstnanci tak
mohou poskytovat kvalitní péči dalším dvěma klientům,“ vysvětlila ředitelka. „O centru se
dlouhodobě ví, že nabízí služby na špičkové úrovni,“ uvedl náměstek pro školství, sociální
věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langer. „I když se počet ubytovaných seniorů rozšíří jen
o dva, tak je to úspěch. Zázemí, které apartmán poskytuje, je skvělé,“ doplnil primátor města
Liberce, Tibor Batthyány.
V novém apartmánu mají senioři k dispozici obytnou místnost se dvěma polohovatelnými
lůžky, samostatnou kuchyňkou, předsíní a sociálním zařízením včetně sprchového koutu.
Ze všech obytných místností je přístup na prostornou lodžii vybavenou zahradním nábytkem.
Obyvatelé domova mohou také využít nabídku sociálně terapeutických a aktivizačních
činností, které centrum nabízí přímo v budově. „Je to tady velmi příjemné. Apartmán
připomíná opravdu domov. Vedení organizace myslí nejen na pohodlí uživatelů této služby,
ale i na volnočasové aktivity. Osobně jsme navštívili například keramickou dílnu,“ uvedla
poslankyně PČR Jana Hnyková. „Také tu mají prostory pro rehabilitaci. Myslím si, že
v seniorském věku je tato činnost velmi potřebná,“ dodala poslankyně.
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