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V obci Horný Bar na Žitnom ostrove vyrastie zariadenie, v ktorom sa profesionálne a na úrovni, s prihliadnutím na
zdravotný stav postarajú o starých rodi?ov ?i rodi?ov aj o pacientov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.
?alšou pridanou hodnotou Agapé Senior Parku bude budovanie komunity.
Agapé Senior Park nebude len nadštandardným ubytovaním pre ?udí vo vyššom veku. Filozofiou spolo?nosti,
ktorá tento projekt realizuje, je individuálnym prístupom, skupinovou ?innos?ou a každodennými aktivitami
podporova? socializáciu klientov. Vytvára? priate?ské komunity seniorov s de?mi a dospelými, ?o pod?a
najnovších psychologických poznatkov prispieva k celkovej radosti zo života.
„O projekte pre seniorov som uvažovala dlho, minimálne desa?ro?ie. Postupne vznikol tím podobne zmýš?ajúcich ?udí, ktorí chcú z presved?enia nie?o robi? so službami pre seniorov,“ povedala spoluautorka projektu Adriana Škriniarová.

So svojím tímom vypracovala kvalitný projekt, ktorý nadchol aj investorov. Tí sa rozhodli financova? projekt výstavby zariadenia Agapé Senior Park.

Komplexné služby
Podarilo sa nájs? aj vhodnú lokalitu - areál obklopený Dunajom a Malým Dunajom len pár kilometrov od Bratislavy, Dunajskej Stredy ?i Šamorína, kde klienti nájdu harmóniu a ich blízki to k nim budú ma? naozaj na skok. Pre prvých klientov sa brány otvoria už v roku 2020.

„Náš projekt stojí na troch základných pilieroch. Prvým je kvalitná starostlivos?, ktorá zabezpe?í seniorom to najlepšie, ?o si v chorobe alebo v pokro?ilom veku zaslúžia. Druhým je priate?ská komunita, ktorá prináša potešenie a pokoj na duši. A tretím sú odborníci,
lekári, ošetrovatelia, zdravotný personál, teda ?udia, ktorí budú poskytova? opateru, no zárove? aj pomoc vo forme ?udskosti tam, kde je to potrebné. V sú?asnosti sú seniori naozaj v nezávideniahodnej situácii a ja pevne verím, že našou troškou prispejeme k tomu,
aby sa to zmenilo,“ hovorí A. Škriniarová.

Vo finále sa v zariadení vybudujú tri pavilóny s celkovou kapacitou 120 klientov. Nadštandardné ubytovanie
s vlastnou terasou a kompletnou vybavenos?ou a službami, ktoré zah??ajú aj lekára, najnovšie terapie
a spolo?enský život. Zariadenie bude ur?ené na dlhodobé aj krátkodobé pobyty. Pri financovaní pobytu klientov sa
po?íta aj s príspevkami štátu a samosprávneho kraja. Pre pacientov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou
sa plánuje samostatný pavilón. Vo ve?kých, vzdušných a moderných spolo?enských miestnostiach sa budú
realizova? komunitné aktivity. Tým sa prispôsobí aj exteriér, kde budú prebieha? záhradné terapie, hipoterapie ?i
apiterapie a ?alšie. Zárove? budú ma? blízki klientov možnos? v Agapé Senior Parku prenocova? alebo v ?om
pobudnú? nieko?ko dní.
TS

hot_news_lavy

Po, 03/18/2019 - 12:33 — mamatata

Naše dieťa
Mamička
Otecko
Starí rodičia
Rodina

Chceme dieťa

Page 1 of 2

Neďaleko Bratislavy vyrastie nový unikátny Senior park
Publikované na (http://www.mamatata.sk)

Reklama
Kto sme
Kontakt
Mapa stránok

FaceBook
Twitter
Rss
© 2001 - 2011 Spoločnosť Impresa Art, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Privátna politika │ Autorské práva

ISSN 1336-2755
Informácie uvedené na www.mamatata.sk sú všeobecnej povahy. Otázky súvisiace so zdravím Vás
a Vašich detí je preto potrebné konzultovať s lekárom.
created by Bekosoft, s.r.o.
Zdrojová URL: http://www.mamatata.sk/node/457950
Linky:
[1] http://www.mamatata.sk/sites/default/files/foto_0.jpg

Chceme dieťa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2 of 2

