Diakonia
Neuendettelsau

– niemiecka jakość i doświadczenie
w opiece nad osobami starszymi

Jesteśmy na Osiedlu
Bażantowo w Katowicach

Senior Residence działa na osiedlu Bażantowo w Katowicach. Bażantowo
jest rozległym kompleksem mieszkalnym typu „miasto w mieście” obejmującym ponad 20 ha terenu zabudowy. To wyjątkowe miejsce na zostało uznane za jedno ze 100 najlepszych miejsc do zamieszkania w Polsce (ranking
tygodnika WPROST). Na terenie osiedla znajdują się m.in. centrum rehabilitacyjno-sportowe, centrum handlowe, wielospecjalistyczna przychodnia, apteka, szkoła i przedszkole. Miejsce jest dobrze dostępne z każdej strony
aglomeracji śląskiej, zlokalizowane w bliskości szpitali i klinik.

Instytucja działa nieprzerwanie
od 160 lat (od 1854 r.)

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 koncen-

trują się wyłącznie na opiece
nad chorymi na demencję

W ośrodkach Diakonii Neuendettelsau 2 tys. miejsc mieszkalnych mają ludzie z upośledzeniem
różnego rodzaju (z tego 1,1 tys.
osób ma zapewnione miejsca pracy)

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 tys. miejscami
Ok. 309 mln euro (ok. 1,3 mld zł)
wyniósł obrót Diakonii Neuedettelsau w 2013 r.

Senior Residence Dom Pomocy Społecznej
ul. Pijarska 4, 40-750 Katowice

Senior Residence Placówka Świadcząca Całodobową Opiekę
ul. Zabłockiego 26 (wejście od ul. Pijarskiej 4), 40-750 Katowice
e-mail: biuro@senior-residence.pl, tel.: +48 32 353 58 40

Witamy w Senior Residence
w Katowicach!

Senior Residence Dom Pomocy Społecznej

Zadanie współfinansowane
z budżetu Miasta Katowice

www.senior-residence.pl

www.senior-residence.pl

Elżbieta Grzeczka,
dyrektor Senior
Residence

Rezydencja dostępna
dla wszystkich seniorów

198
Senior Residence

miejsc

Placówka Świadcząca Całodobową Opiekę

101 miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych

Miesięczny koszt pobytu: 4000 i 3900 zł

Dom Pomocy Społecznej

97 miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych

Miesięczny koszt pobytu:
70 proc. dochodu Mieszkańca (resztę finansują
rodzina oraz samorząd kierujący Mieszkańca)

Goście, którzy odwiedzają Senior Residence są pod dużym wrażeniem inwestycji. Wielu porównuje ją do dobrego hotelu. I nic dziwnego – osoby starsze mają do dyspozycji przestronne jednoi dwuosobowe pokoje z łazienkami, które tworzą ok. 25-osobowe
grupy mieszkalne ze wspólnymi świetlicą i kuchnią. Budynek jest też
oczywiście pozbawiony barier architektonicznych a także otoczony
ogrodem o powierzchni 4 tys. m kw.

Co ważne, podobny standard obowiązuje zarówno w części prywatnej (Placówka Świadcząca Całodobową Opiekę), jaki i socjalnej (Dom
Pomocy Społecznej) Senior Residence, które razem dysponują 198
miejscami dla osób starszych (odpowiednio: 101 i 97 miejsc).

W części prywatnej Senior Residence, od 1 marca 2014 r. mieszkają już pierwsi Pensjonariusze. Miesięczny koszt pobytu w pokoju
jednoosobowym to 4000 zł, dwuosobowym – 3900 zł (cena obejmuje 24-godzinną opiekę, terapię zajęciową i fizjoterapię w podstawowej
formie, domowe wyżywienie z dietą dopasowaną do Mieszkańca – cztery posiłki dziennie oraz pranie i sprzątanie).

Z kolei w części DPS pierwsi Mieszkańcy są już od 15 kwietnia
2014 r. W Domu Pomocy Społecznej Senior Residence może
zamieszkać każdy, kto otrzyma decyzję kierującą wydaną przez dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dowolnej gminy w Polsce. Cena
miesięcznego pobytu dla tych osób to 70 proc. dochodu (otrzymywanej emerytury, renty lub zasiłku stałego), pozostałą kwotę dofinansowuje rodzina i samorząd, który skieruje Mieszkańca.

Na uroczystym otwarciu
Senior Residence
– 18 marca obiekt
zobaczyło ponad 300
gości, w tym m.in.
prezydent Katowic Piotr
Uszok i arcybiskup
senior Damian Zimoń.

Senior Residence otacza
ogród z alejkami
dostosowanymi
do potrzeb chorych
na demencję. Jest w nim
także ogródek
do dyspozycji
Mieszkańców, oczko
wodne oraz
pomieszczenie, w którym
zamieszkają kury i króliki.

Każdy pokój w Senior Residence jest
wyposażony w system przywoławczy,
dzięki któremu po naciśnięciu przycisku
Mieszkaniec może natychmiast
połączyć się z recepcją i poprosić
o pomoc. Mieszkańcy mają w nim
do dyspozycji standardowe
umeblowanie, ale w razie potrzeby
mogą także przeprowadzić się
z ulubioną szafką czy kredensem.

