
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: SeneCura
SeniorCentrum Chrudim – Domov pro
seniory

Popis poskytované služby: „Život pokračuje s námi – podporujeme seniory
se sníženou soběstačností zachovávat důstojný život v příjemném prostředí.“
Posláním SeniorCentra Chrudim je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči
lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku. Snažíme se vytvořit
jim podmínky pro pokračování života tak, jak jsou zvyklí. Naší vizí je život
seniorů v harmonii – tedy propojení sociální a zdravotní péče na špičkové
úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.
Pro koho je služba určena:  Senioři zejména od 60 let věku, kteří mají
sníženou soběstačnost především z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
V čem je služba originální: Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a
dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Čáslavská 525, 537 01 Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Ubytovací kapacita: 34
Oblasti pomoci a aktivity:  
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí 
Bydlení - poskytnutí bydlení 
Domácnost - pomoc při zajištění péče o domácnost - Upřesnění: péče o
oblečení, boty, lůžkoviny, užívání hygienických prostředků, spotřebiče, … 
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání,
obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) 
Oblečení - pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období 
Péče o dospělého - 
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů 
Strava - poskytnutí celodenní stravy 
Volný čas - pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času 
Zdraví - pomoc při zajištění základní zdravotní péče 
Jaká je cena služby: Stáhnout ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Bc. Marek Bíško
Kontaktní email: chrudim (zavináč) senecura.cz

file:///uploads/service/pricelist/50/Cen%C3%ADk.pdf


Kontaktní telefon: 721 556 955
Organizace: SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o.

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/24
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