Senior Residence

Senior Residence otwarty w 160 rocznicę powstania Diakonii
Neuendettelsau

160 lat temu w 1854 roku w Neuendettelsau
40 kilometrów od Norymbergii Johann Konrad
Wilhelm Löhe (ur. 21 lutego 1808 w Fürth zm. 2
stycznia 1872 w Neuendettelsau – niemiecki
duchowny i teolog luterański, filantrop, inicjator
instytucji diakonatu żeńskiego, jeden z założycieli
Kościoła Luterańskiego Synodu Missouri, Bohater
wiary Kościoła luterańskiego, uznany za odnowiciela
Kościoła.
Wilhelm
Löhe
zakłada
Diakonie
Neuendettelsau. Początkowo działa, jako pomoc dla
kobiet świeckich, później powstaje diakonat żeński –
siostry diakonise, które pomagają chorym, starszym i
sierotom. Instytucja działa nieprzerwanie od 160 lat

Wilhelm,Löhe

Diakonia Neuendettelsau rozwija się, jako międzynarodowe przedsiębiorstwo, które
proponuje
swoim
Klientom
kompleksowe,
nowoczesne,
uzupełniające
się
i towarzyszące w życiu codziennym rozwiązania, pomoc dzienną i całodobową.
Podstawą działalności są trzy filary :Chrześcijaństwo, Rentowność i Profesjonalizm.

Obecnie: na czele Diakonii stoi od 30 lat Rektor
Profesor Dr.h.c. Hermann Schoeanauer. Diakonia
Neuendettelsau prowadzi w sumie 200 ośrodków opieki,
w których pomoc otrzymuje ok. 90 tys. ludzi rocznie
• W dziedzinie opieki nad osobami starszymi Diakonia
Neuendettelsau prowadzi 21 ośrodków (opieka
długoterminowa i mieszkania z serwisem)
• 4 centra kompetencyjne koncentrują się wyłącznie na
opiece
nad
chorymi
na
demencję
• W ośrodkach Diakonii Neuendettelsau 2 tys. miejsc
mieszkalnych mają ludzie z upośledzeniem różnego
rodzaju (z tego 1,1tys. osób ma zapewnione miejsca pracy)
Rektor Prof. Dr. h.c. Hermann Schoenauer
• W sumie, Diakonia Neuendettelsau zatrudnia 7 tys. pracowników
• Na terenie Niemiec, instytucja prowadzi 4 kliniki dysponujące prawie 600 łóżkami
• Działalność edukacyjna Diakonii Neuendettelsau to w sumie 39 szkół, w których uczy się
ponad 4 tys. uczniów
• W przedszkolach i żłobkach instytucja dysponuje ponad 1,2 tysiącami miejsc.
W 2000 roku Diakonia powołuje do życia Fundację Laurentus z siedzibą w Olsztynie.
tam powstaje pierwszy dom w Polsce na wzór domów opieki z filozofią Diakonii „jesteśmy
przekonani o tym, że wszyscy ludzie są bożymi stworzeniami a zatem posiadają
niepowtarzalną osobowość. Ludzkie życie jest nienaruszalne.”
Po 14 latach w Katowicach Diakonia otwiera nowy dom, 18 marca 2014 zostaje
pobłogosławiony Senior Residence przez Biskupa Ewangelickiego i Biskupa Katolickiego.
W duchu ekumenicznym spotkały się dwie religie w służbie człowiekowi. Chrześcijanie.
Senior Residence oferuje specjalne warunki życia dla osób z demencją, chorych na
Alzheimera, profesjonalnie opiekuje się osobami starszymi.
Senior Residence w liczbach:
Ogólna liczba miejsc 198, Powierzchnia całkowita budynku: 9075,30 m kw., Powierzchnia
użytkowa: 7 335,79 m kw., Teren zielony: 3 968,69 m kw., Liczba kondygnacji: 5, wysokość:
16,5 m, ilość pokoi: jednoosobowe - 104, dwuosobowe - 35,trzyosobowe (apartamenty)-8.
Po sześciu miesiącach od otwarcia w Senior Residence mieszka około 120 osób, w prywatnej
części około 60 i w socjalnej około 60 w tym, z gminy Katowice 55
i 5 z innych gmin (Mysłowice, Świętochłowice, Sosnowiec,). Dom szybko się zapełnia, co
pokazuje jak bardzo był potrzebny i pokazuję jak dobrze czują się tu nasi mieszkańcy. Często
na prośbę mieszkańca rodziny przedłużają pobyty. Dzięki Senior Residence, który oferuje
pobyty od 7 dni, bardzo wielu opiekunów swoich bliskich mogło pojechać na wakacje, a nam
zostawili swoich bliskich, którymi z przyjemnością się zajęliśmy.

Dzięki Senior Residence mieszkańcy dochodzili do zdrowia po zabiegach ortopedycznych,
chirurgicznych, niektórzy już zamieszkali w części komercyjnej i czekają na miejsce w części
socjalnej.
Wzorce z Diakonii wdrażane w Senior Residence każdego dnia wyróżniają nas spośród innych
domów opieki zarówno prywatnych jak i socjalnych. Nietypowa terapia skupiona na
talentach mieszkańców a nie na problemach przynosi szybko efekty. Ostatnio
wprowadziliśmy terapię z króliczkami, które zamieszkały w Senior Residence latem tego
roku. To chyba największe zaskoczenie, co do efektów terapii. Planujemy ponadto na stałe
wprowadzić dogoterapię, którą wprowadziliśmy jednorazowo eksperymentalnie, efekty
przerosły nasze oczekiwania. Zgodnie z filozofią Diakonii Neuendettelsau w centrum uwagi
jest człowiek w naszym przypadku to Mieszkaniec, to on nadaje tempo życia w Domu, to
pracownicy dostosowują się do Mieszkańców, to dla Mieszkańców jesteśmy i pracujemy
tworząc jedną rodzinę, Rodzinę Senior Residence.
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