
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina, 

Karpatská 8,9, 010 08 Žilina

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Nech sa páči, nahliadnite do nášho sveta...

.



Naše zariadenie tvoria 3 samostatne stojace budovy panelového
typu s piatimi nadzemnými podlažiami s bezbariérovými vstupmi
a zabezpečením pohybu medzi poschodiami pomocou výťahov.
Vnútorné dispozičné riešenie budov tvoria jednolôžkové
a dvojlôžkové izby s príslušenstvom, jedálne, spoločenské
a terapeutické miestnosti, ošetrovne, miestnosti na rehabilitáciu.



Jednolôžkové izby s vlastným nábytkom
, 



Jedno a dvojlôžkové izby s nábytkom zariadenia 



Spoločenské miestnosti



Posedenie v 
príjemnom 
prostredí



Jedálne



Miesto pre dušu



Nezabúdame na okolie 
zariadenia...



Pracujeme ako nám zdravie dovolí...



Tu cvičíme a relaxujeme...



Vieme sa zabaviť...



Máme radi tradície...



Často chodíme mimo zariadenia na výlety, 
a rôzne súťaže...



Veľa sa stretávame, spolupracujeme  s okolím...



Vieme niečo naučiť iných....



Chceme, aby sa našim obyvateľom žilo dobre, preto neustále 
opravujeme, vynovujeme, odstraňujeme bariéry...



Aktuálne: 
Zapojili sme sa do súťaže „Inovácia Žilinského kraja za rok 2016“ 
s projektom realizácie virtuálnych zastávok SAD na chodbách a v exteriéri
zariadenia. Slúžia ľuďom, ktorí sú dezorientovaní, 
nepokojní a žijú vo vlastnom svete...



Čo Vás najviac zaujíma:

Priemerná úhrada za 1 mesiac cca 290 €

Výška úhrady je závislá od stupňa odkázanosti, veľkosti

izby, od stravy /ak ste diabetik, úhrada je vyššia/ a zvyšok

dôchodku po zaplatení úhrady zostáva občanovi.

Strava sa podáva 5 x denne /diabetická 6 x/, je započítaná v úhrade.

Počet klientov na izbe – jeden najviac dvaja.

Klienti majú svojho obvodného lekára v ŽILPE.

Platba za lieky nie je započítaná v úhrade za sociálnu službu.

Návštevné hodiny sú neobmedzené.

Umiestňujeme aj manželské páry.

Doba umiestnenia žiadateľa závisí od zdravotného stavu a od

rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu - odporúčame Vám

poradiť sa osobne na sociálnom úseku.



V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Žilina      
sa o 300 klientov stará 171,5 zamestnancov. Dbáme o udržanie 
odbornej úrovne poskytovania sociálnych služieb, aj preto sa 
naši zamestnanci zúčastňujú na 
rôznych školeniach...



Zopár členov pracovného tímu pod vedením pani riaditeľky 
PhDr. Heleny Gajdošíkovej



Ďakujeme Vám za virtuálnu 
návštevu...


